
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 11 januari 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet och digitalt via teams 
 
        Ärenden  Föredragande  
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1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordningen   
4 Anmälan av jäv 

 
  

Ärenden 
5 Utbildning GDPR 

 
 Johan Borre, 

dataskyddsombud 
Emma Zetterström, 
dataskyddssamordnare 
Kl 8,30-9 
 

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges 
målområden och uppdrag, MoR 2021 
 

2021/425 Fanny Wester, 
verksamhetscontroller 
Kl 9-9.45 
 

7 Utbildning Styrmodellen 
 

 Fanny Wester, 
verksamhetscontroller 
Kl 10-10.45 
 

8 Tilläggsbudget till Mål- och Resursplan 
2022 
 

2021/419  

9 Utredning av förutsättningarna för 
eventuellt medlemskap för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i RSG 
(Kompletteras med tjänsteskrivelse) 
 

2021/432  

10 Kompetensförsörjningsplan 
 

2021/387 Marianne Piiroinen, 
personalchef 
Kl 11.00-11.45 
 

11 Yttrande över remiss till Plan för civilt 
försvar för Västra Götaland 
 

2021/316 David Morgardt, 
säkerhetschef 
Kl 11.45-11.55 
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12 Synpunkter på utredningen om 
seniorerbjudande 
(Kompletteras med tjänsteskrivelse) 
 

2021/355 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 13-14 
 

13 Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets 
kommun 
 

2021/361 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 13-14 
 

14 Begäran om yttrande angående 
nätkoncession för ledning i luft och 
markkabelutförande från Göta till Lödöse i 
Lilla Edets kommun 
 

2021/376 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 13-14 
 

15 Planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 2021/319 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 13-14 
 

16 Upphandlingar som är av principiell 
karaktär inom kommunstyrelsen 
 

2021/400  

17 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/45  

18 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

19 Information från Soltak AB 
 

2021/18  

20 Information från GR 2021/11  
 

 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-12-21 KS 2021/425 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges målområden och uppdrag, 
MoR 2021 
 
Dnr KS 2021/425 
 
Sammanfattning 
I Lilla Edets kommuns Mål– och resursplan fastställs målområden och uppdrag av 
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i uppgift att leda, samordna och följa upp 
kommunens arbete med de fastställda målområdena och uppdragen. Uppgiften ligger 
operativt hos kommunchefen på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunchefens 
ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och 
delaktighet från kommunens verksamheter. 
 
Under sammanträdes ges en uppföljning av de målområden och uppdrag som fastställts 
i Lilla Edets kommun Mål– och resurs plan 2021. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
Fanny Wester 
Verksamhetscontroller 
fanny.wester@lillaedet.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-12-20 KS 2021/419 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tilläggsbudget Mål- och Resursplan 2022 
 
Dnr KS 2021/419 
 
Sammanfattning 
Budgetram för varje nämnd arbetas fram utifrån den årliga budgetprocessen där varje 
nämnd äskar resurser för volymökningar och behov. I budget för 2022 fick alla nämnder 
75 procent av de medel de äskade. Resterande 25 procent återgick som krav på 
effektiviseringar.  
 
I samband med redovisning av tertial två år 2021 visade socialnämnden ett underskott 
som härrör sig till volymökningar som inträffat efter ramtilldelning för 2022 på 
kommunfullmäktige juni 2021 och därmed uppstår behov av kompensation för dessa 
2022. Nedan redovisat de ökande behoven om respektive område, äldreomsorg, 
funktionshinder samt individ- och familjeomsorgen 
 
Äldreomsorg 
I äskandet till budget 2022 hade sektorn gjort bedömningen att en enhet inom SÄBO 
skulle kunna stängas under 2021, vilket skulle inneburit en årlig kostnadsbesparing på 
1,5 mnkr eftersom kostnaden för hemtjänsten samtidigt hade ökat. Då det inte varit 
möjligt att stänga en enhet under 2021 och heller inte bedöms som möjligt 2022 har 
socialnämnden behov av ett tillskott för att täcka den tilltänkta kostnadsbesparingen på 
1,5 mnkr.  
   
Hemtjänsten har ökat mer 2021 än vad som prognostiserades våren 2021.Prognosen för 
2022 är nu 8 500 timmar fler jämfört med den prognos som gjordes våren 2021, vilket 
motsvarar drygt 4 mnkr i ökade personalkostnader. Till detta kommer ökade kostnader 
för transport 
 
Funktionsstöd 
Denna målgrupp är relativt svårprognosticerad. En ökning med några få individer 
innebär stora konsekvenser kostnadsmässigt. Det går inte att dra några större slutsatser 
utifrån befolkningsprognos utan historisk statistik utgör ofta underlag för att göra 
prognoser för framtiden. Det område som ökat sedan prognoserna i början av 2021 är 
personlig assistans och ökningen motsvarar ca 3 mnkr. Sänkta kostnader inom andra 
delar av funktionsstöd innebär att behovet av resurstillskott för 2022 är 2,1 mnkr.  
 
 
Individ- och familjeomsorg 
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sid 2/2 

Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placeringar av barn och unga 
ökat mer än vad som prognostiserats. Omställningen till att vid placeringar använda 
arvoderade familjehem istället för institutionsplaceringar eller konsulentstödda 
familjehem följer planeringen, till lägre kostnad och minst lika god kvalitet. Fler barn än 
prognostiserat har dock haft och har även framöver behov av placeringar utanför 
hemmet. År 2021 är kostnaderna ca 2,8 mnkr högre jämfört med 
prognostiserat/budgeterat. 2022 prognostiseras kostnaderna blir ytterligare 4 mnkr högre 
jämfört med 2021.  
 
Eftersom besparingar gjorts inom andra delar av Individ- och familjeomsorgen är det 
totala behovet för Individ- och familjeomsorgen 2022 ytterligare 4 mnkr. 
 
Summering total volymutveckling 
Äldre    6 000 tkr 
Funktionsstöd   2 100 tkr 
Individ- och familjeomsorg   4 000 tkr 
Totalt   12 100 tkr 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-30 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För 2022 budgeterar kommunen ett resultat på 19 mnkr vilket motsvarar drygt 2 procent 
av verksamhetens nettokostnader. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från 
SKR daterad 2021-12-16 ökar skatter och bidrag med drygt 10 mnkr jämfört med när 
KF antog budget för 2022. Det innebär att Socialnämndens behov av ramförstärkning 
kan finansieras genom ökade skatteintäkter och bidrag utan att minska 2022 års 
budgeterade resultat 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förstärka Socialnämndens budgetram med 10 mnkr 
2022 finansieringen sker genom ökning av budgeterade skatteintäkter med motsvarande 
10 mnkr  
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Sektorschef Lotte Mossudd 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
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From:                                 Räddningstjänsten Raddningstjansten
Sent:                                  Wed, 22 Dec 2021 09:16:43 +0000
To:                                      Kommunen; Julia Färjhage
Subject:                             Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund i RSG
Attachments:                   2021-12-22 Utredningsrapport_Lilla Edet_Tjörn_Stenungsund.pdf, 2021-12-22 
Lilla Edet.docx
Categories:                       KS

Hej! 
 
Översänder skrivelse samt utredningsrapport avseende förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i RSG 
 
 
Hälsningar 
 
Sigrun Hreidarsdottir 
Kanslichef och Dataskyddsombud
070-761 10 26 | +46 31-335 27 00
Räddningstjänsten Storgöteborg | Box 5204 | 402 24 GÖTEBORG
www.rsgbg.se | https://twitter.com/rsgbg | https://www.facebook.com/rsgbg
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök rsgbg.se 
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2021-12-10 
Carina Björkman 
Utvecklingschef 
Dnr: A0535/20 

 

 

 

Utredning av förutsättningarna 
för ett eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

 

 

 

 

7



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  1 

 

Innehåll 

1 INLEDNING 4 

2 ORGANISATION 5 

 SBRF:S POLITISKA ORGANISATION 5 
 SBRF:S FÖRVALTNINGSORGANISATION 5 
 KOMMENTAR – ORGANISATION 7 

3 RISKBILD 8 

 LILLA EDETS KOMMUN 8 
 TJÖRNS KOMMUN 9 
 STENUNGSUNDS KOMMUN 10 

4 RÄDDNINGSUPPDRAG 12 

 LILLA EDETS KOMMUN 12 
 TJÖRNS KOMMUN 14 
 STENUNGSUNDS KOMMUN 16 
 KOMMENTAR – RÄDDNINGSUPPDRAG 18 

5 HANDLINGSPROGRAM 18 

6 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 19 

 TILLSYN LSO OCH LBE 19 
 TILLSTÅND LBE 20 
 REMISSHANTERING 21 
 RENGÖRING (SOTNING) OCH BRANDSKYDDSKONTROLL 21 
 INFORMATION OCH EXTERN UTBILDNING 22 
 AUTOMATLARM 22 
 KOMMENTAR – FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 22 

7 OPERATIV VERKSAMHET 23 

 SYSTEMLEDNING 23 
 OPERATIV BEREDSKAP 24 
 UTBILDNING OCH ÖVNING 25 
 FORDON 26 

8



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  2 

 

7.4.1 FORDON LILLA EDET 27 
7.4.2 FORDON TJÖRN 27 
7.4.3 FORDON STENUNGSUND 28 

 ANDNINGSSKYDD OCH RADIO FÖR RÖKDYKNING 28 
 KOMMENTAR – OPERATIV VERKSAMHET 29 

8 OPERATIV FÖRMÅGA 30 

 INSATSFÖRMÅGA ENLIGT HANDLINGSPROGRAM 30 
 FARLIG VERKSAMHET 31 
 NATIONELL KEMENHET 31 
 KÖRTIDER, TÄCKNINGSGRAD OCH OPERATIV FÖRMÅGA 31 

8.4.1 LILLA EDETS KOMMUN 31 
8.4.2 TJÖRNS KOMMUN 35 
8.4.3 STENUNGSUNDS KOMMUN 40 
8.4.4 TÄCKNINGSGRAD I JÄMFÖRELSE MED RSG 43 

 KOMMENTAR – OPERATIV FÖRMÅGA 44 

9 FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR 45 

 BRANDSTATIONER 45 
9.1.1 LILLA EDET 45 
9.1.2 TJÖRN 45 
9.1.3 STENUNGSUND 46 
9.1.4 ÖVRIGT BRANDSTATIONER 46 

 ÖVNINGSANLÄGGNINGAR 46 
 HYRES- OCH DRIFTSKOSTNADER 47 
 KOMMENTAR - FASTIGHETER 48 

10 AVTAL MELLAN SBRF OCH ANNAN PART 49 

11 IT-SYSTEM 51 

 KOMMENTAR – IT 51 

12 PERSONAL 52 

 ARBETSMILJÖ 52 
 REKRYTERING OCH TESTER 52 
 LOKALA AVTAL 53 
 SEMESTERLÖNESKULD 53 
 PENSIONSSKULD 54 
 KOMMENTAR - PERSONALFRÅGOR 54 

9



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  3 

 

13 EKONOMI 55 

 KOMMUNENS KOSTNAD FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 55 
13.1.1 MEDLEMSAVGIFT SBRF 55 
13.1.2 NETTOKOSTNAD RÄDDNINGSTJÄNST PER KOMMUN 56 
13.1.3 RSG:S NUVARANDE BERÄKNINGSMODELL FÖR MEDLEMSAVGIFT 56 

 DRIFTBUDGET 58 
 INVESTERINGAR 59 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 60 
 KOMMENTAR – EKONOMI 60 

14 REKOMMENDATION 61 

 

  

10



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  4 

 

1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunal-
förbundet 1993.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har inkommit med var sin 
intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. De tre kommunerna har sedan    
1 januari 2017 organiserat den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett 
gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF). I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns 
kommun även utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av 
kommunalförbundet SBRF är påbörjad. 

Förbundsdirektör Lars Klevensparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och har utsett Utvecklingschef 
Carina Björkman som ansvarig för utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget 
ska bedöma förutsättningarna för ett medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns 
och Stenungsunds kommun. Utredningen påbörjades i januari 2021 avseende 
Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid halvårsskiftet samt 
färdigställdes i sin helhet i december 2021. 

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och 
dokumentation från berörda kommuner, SBRF och RSG om inte annan källa 
anges. Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående 
kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en 
jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel. 
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2 Organisation 

 SBRF:s politiska organisation  
SBRF är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 6 
ledamöter och 6 ersättare där var och en av de tre förbundsmedlemmarna utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. Direktionen väljer för varje mandatperiod (4 år) 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten 
roterar mellan medlemskommunerna varje mandatperiod och innehas under 
pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun. Medlemmarnas 
framställning till förbundet sker genom medlemssamrådet. 

 SBRF:s förvaltningsorganisation 

Vid halvårsskiftet 2021 var det 155 anställda i förbundet. Av dessa är 63 
personer anställda enligt AB1 (Allmänna bestämmelser) och 92 personer är 
anställda på RiB2-avtalet.  

 
Figur 1. Organisation SBRF 3  

 
1 AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor, 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html 
2 RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för 
beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en 
huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021) 
3 SBRF:s organisation: https://sbrf.se/organisationen-sbrf/ (Hämtad oktober 2021)  
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Förbundets ledning består av Förbundsdirektör och Räddningschef som tillika 
är operativ chef. Den operativa chefen har till sin hjälp tre områdeschefer och en 
industrisamordnare. Områdescheferna är ansvariga för den operativa 
verksamheten inom varsitt geografiska område och industrisamordnaren är 
ansvarig för industristyrkan som är stationerad i Stenungsund.  

Sedan maj 2021 har RSG stöttat organisationen genom att tillhandahålla 
resurser för att SBRF ska kunna bemanna de fyra chefsfunktionerna, 
Förbundsdirektör, Bitr. förbundsdirektör, som är en nyskapad befattning, 
Räddningschef/operativ chef samt områdeschef Stenungsund. 

Den förebyggande avdelningen leds av en chef som tillika är brandingenjör och 
som till sin hjälp har en brandingenjör och tre brandinspektörer.  

Utvecklingsstrateg är ett stöd till ledningen bland annat inom områdena höjd 
beredskap, fastighetsfrågor och upphandlingar. Resurs från Stenungsunds 
kommun hjälper till med upphandlingar till en kostnad motsvarande 0,15 
årsarbetare.   

Det finns även en nyinrättad handläggartjänst med samordningsansvar för 
fordon 50% samt ansvar för utbildning och övning av ledningsfunktionerna 
IL/CSR4 50% som saknas i organisationsbilden. (Figur 1) 

Funktionen olycksutredare saknas i organisationen och har köpts in vid vissa 
större olycksutredningar av närliggande räddningstjänster, exempelvis RSG. 

Det administrativa stödet består av två administratörstjänster och en 
kommunikatörstjänst. Sekreterartjänst köps från Tjörns kommun för 
förberedelser, sekreterarfunktion och efterarbete i samband med Direktionens 
möten motsvarande en tidsåtgång på ca 110 tim/år. 

Vid SBRF:s bildande identifierades behov av en 50%-tjänst inom ekonomi och 
en 40%-tjänst inom HR. Ekonomi resurs köps in från Stenungsunds kommun 
och inledningsvis köptes även HR resurs in från Stenungsunds kommun men på 
grund av hög personalomsättning så övergick det till inköp av extern HR-
konsult istället. Efter direktionsbeslut utökades den 40% HR-tjänsten till 100% 
våren 2019 och den ökade kostnaden skulle hanteras inom SBRF:s befintliga 
budgetram. I dagsläget är HR-tjänsten tillsatt med en tillfällig anställning på 
100% som sträcker sig fram till och med oktober 2022. 

Stöd- och servicetjänster såsom fakturahantering, IT, löneadministration, 
växel/telefoni hanteras via avtal med SOLTAK AB som är ett bolag som ägs 
gemensamt av kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv 

 
4 IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, 
VRR. 
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och Öckerö. Fakturering av tjänsterna går dels via Stenungsunds kommun och 
dels direkt på SBRF till en kostnad som motsvarar 0,8 årsarbetare. 

Den operativa personalen består av styrkeledare, brandman heltid och 
brandman RiB och är fördelade på fyra brandstationer, Stenungsund, Lilla Edet, 
Kållekärr och Skärhamn enligt (Tabell 1)  

Tabell 1. Antalet anställda per stationsområde 2021-09-21 

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet 2021/2022 att starta 
en egen industribrandkår med namnet IRIS (Industrins Räddningstjänst I 
Stenungsund). RiB-personalen som idag ingår i Stenungsunds industristyrka 
enligt (Tabell 1) övergår till den nystartade Industribrandkåren, IRIS, i samband 
med att samarbets- och samverkansavtalet mellan SBRF och Industrin i 
Stenungsund upphör vid årsskiftet. Det pågår förhandlingar mellan SBRF och 
IRIS rörande lokaler och övriga behov.  

 Kommentar – Organisation 

 Stenungsund 
kommunstyrka 

Stenungsund 
industristyrka 

Lilla Edet Kållekärr Skärhamn 

Styrkeledare heltid 4  4 4  

Styrkeledare RiB  12    

Brandman heltid 16  11 10  

Brandman RiB 20 20 10 13 13 

Totalt per station 40 32 25 27 13 

SBRF:s organisation innehåller väldigt få egna resurser inom området 
verksamhetsstöd exempelvis, HR, IT, ekonomi och upphandling.  

Det saknas olycksutredarkompetens i förbundet vilket för med sig att få 
olycksutredningar genomförs. Systematiken att följa upp och lära av 
insatser saknas.   

Det finns heller inga operativa ledningstjänster såsom IL utan IL-
funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning som en ren 
beredskapstjänst. 
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3 Riskbild 

 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun ligger i Västra Götaland och gränsar till kommunerna 
Trollhättan, Ale, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg. (Figur 2) 

De fem största tätorterna är Lilla Edet (cirka 40 % av invånarna), Lödöse, Göta, 
Nygård och Hjärtum. I centralorten Lilla Edet ligger kommunens brandstation 
bemannad med heltids- och RiB-personal. 

 
Figur 2. Brandstationer och tätorter i Lilla Edets kommun. 

Lilla Edets kommun har drygt 14 000 invånare och en landareal på cirka 320 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med 7 % fram till 2030 och med 
drygt 19 % fram till 2050. (SCB, 2021)5. I tätorten Lödöse förväntas 
befolkningen växa ännu kraftigare, 60 %, de närmsta 10 åren6. 

Kommunen är till stor del en landsbygdskommun och det finns också större 
sammanhängande skogsarealer med risk för stora skogsbränder. Kommunen 
delas av Göta Älv och risken för ras och skred i Götaälvdalen är hög. Inom 
kommunen finns också omfattande väg- och järnvägstrafik, framförallt E45:an 

 
5 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
6 TTELA, 2021. Då blir Lödöse större än Lilla Edet. https://www.ttela.se/ [hämtad november 2021] 
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och Norge-Vänerbanan. Yrkessjöfart förekommer på Göta Älv via sluss i Lilla 
Edet samt till och från hamnanläggningar. Centralt i kommunen finns Essity 
Hygiene and Health AB, som är kommunens största industriverksamhet, tillika 
Sevesoanläggning7 och därmed också farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 
Inom kommunen finns ytterligare 5 anläggningar som klassas som farlig 
verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 

 Tjörns kommun 
Tjörns kommun ligger i Västra Götaland och omfattar ön Tjörn samt mer än       
1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är 
obebodda. Kommunen gränsar till Kungälv, Stenungsund och Orust. Kommunen 
skiljs från fastlandet av Hakefjorden och Askeröfjorden och från ön Orust av 
Stigfjorden. (Figur 3). Skärhamn är kommunens centralort och dess största 
tätort, men invånarna är bosatta på spridda platser inom kommunen, 
framförallt längsmed kusten. I Skärhamn ligger en brandstation bemannad med 
RiB-personal och i Kållekärr ligger en brandstation bemannad med heltids- och 
RiB-personal. 

 
Figur 3. Brandstationer och tätorter i Tjörns kommun. 

 
7 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 
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Tjörns kommun har drygt 16 000 invånare och en landareal på cirka 170 km2. 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 3 % fram till 2030 och 
nästan 9 % fram till 2050. (SCB, 2021)8. 

Tjörn är en utpräglad turistkommun som sommartid i stort sett fördubblar sin 
befolkning. Vattennära aktiviteter och verksamheter, såsom båttrafik, 
gästhamnsverksamhet, lek, bad och fiske innebär att risken för 
drunkningsolyckor ökar. Bebyggelsen på Tjörn utgörs framförallt av 
villabebyggelse. I äldre samhällen längsmed kusten finns ofta inslag av mycket 
tät och brandfarlig bebyggelse. De verksamheter som finns som innebär 
särskilda risker är bland annat en djuphamn med frekventa anlöp av mycket 
stora fartyg, flertalet magasin och lager som innehåller mycket höga 
brandbelastningar, samt två verksamheter klassade som farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § LSO. Kommunen har broförbindelser till Stenungsund via 
Tjörnbron över Askeröfjorden och till Orust via Skåpesundsbron (länsväg 160). 
Mängden oljetransporter samt den totala trafikintensiteten genom Västerhavet 
förväntas att öka, med ökad risk för olyckor med oljeutsläpp som följd. (SBRF, 
2018)9 

 Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun ligger i Västra Götaland, vid Skagerrak innanför öarna 
Orust och Tjörn. Kommunen gränsar även till Lilla Edet, Kungälv samt 
Uddevalla. (Figur 4) 

Centralort är Stenungsund med cirka 50 % av invånarna. Övriga större tätorter 
är Stora Höga, Jörlanda, Ödsmål, Ucklum och Timmervik. I centralorten 
Stenungsund ligger kommunens brandstation bemannad med heltids- och RiB-
personal. 

 
8 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
9 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 4. Brandstationer och tätorter i Stenungsunds kommun. 

Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och en landareal på cirka 250 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med cirka 5 % fram till 2030 och 
med 13 % fram till 2050. (SCB, 2021)10. 

I Stenungsunds kommun finns ett antal stora petrokemiska industrier med 
komplicerade riskbilder. Inom kommunens område finns det nio anläggningar 
som lyder under 2 kap 4 § LSO. Dessa anläggningar är Nouryon (petrokemi), 
Perstorp Oxo (petrokemi), Borealis Kracker (petrokemi), Borealis Polyeten 
(petrokemi), Inovyn (petrokemi), Vattenfall Kraftverk, AGA Gas, Primagaz 
(gasolhantering) samt NCC Gategård. De sju förstnämnda är även 
Sevesoklassade11 i den högre nivån. I nord-sydlig riktning korsas kommunen av 
E6 och järnvägen Bohusbanan, med stopp i Stora Höga, Stenungsund och 
Svenshögen. På E6 och Bohusbanan transporteras stora mängder farligt gods. I 
fyra hamnar för godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som 
sedan fraktas på havet eller i omfattande rörledningssystem. I väster finns en 
broförbindelse med ön Tjörn och en färjeförbindelse med ön Orust. I kommunen 
finns även stora skogsarealer i svårframkomlig terräng. (SBRF, 2018)12 

 
10 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
11 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
12 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10. 
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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4 Räddningsuppdrag  

 Lilla Edets kommun 
Det inträffar omkring 230 händelser per år (medel 2016–2020)13 som 
föranleder ett räddningsuppdrag i Lilla Edets kommun. Det innebär i snitt 17 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 5). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 5. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Lilla Edets kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)13 

 

Drygt 53 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 120 
olyckor och tillbud per år och 8,9 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre 
än det nationella snittet och 85 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad14. (Figur 6)  

 
13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
14 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 6. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)13 

Nästan 35 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA15-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 7) 

 
Figur 7. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Lilla Edets kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)16 

 
15 IVPA – I väntan på ambulans 
16 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202017 inträffar 0,8 utvecklade 
bränder18 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Lilla Edets 
kommun, vilket är 60 % högre än det nationella snittet på 0,5. 

 

 Tjörns kommun 
Det inträffar drygt 200 händelser per år (medel 2016–2020)19 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Tjörns kommun. Det innebär i snitt 14,5 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 8). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 8. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Tjörns kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)19 

Ungefär hälften av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, 
exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär 
ungefär 100 olyckor och tillbud per år och 6,8 per 1 000 invånare, vilket är 17 % 
högre än det nationella snittet och drygt 40 % högre än övriga kommuner inom 
kategorin Pendlingskommun nära mindre tätort20. (Figur 9) 

 
17 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
18 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
20 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 9. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)19  

 

Drygt 30 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Cirka 20 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 10) 

  
Figur 10. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Tjörns kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)21 

 
21 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202022 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder23 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Tjörns kommun, 
vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Stenungsunds kommun 
Det inträffar drygt 360 händelser per år (medel 2016–2020)24 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Stenungsunds kommun. Det innebär i snitt 14 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 11). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 11. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Stenungsunds kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)24 

 

Cirka 50 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 160 
olyckor och tillbud per år och 7 per 1 000 invånare, vilket är nästan 20 % högre 
än det nationella snittet och 40 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad25. (Figur 12)  

 
22 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
23 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
25 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 12. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)24 

 
40 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 13) 

 
Figur 13. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Stenungsunds kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)26 

 
26 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202027 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder28 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Stenungsunds 
kommun, vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Kommentar – Räddningsuppdrag 

5 Handlingsprogram 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner, eller av 
kommuner bildade kommunalförbund, skyldiga att ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. SBRF 
har ett handlingsprogram som är fastställt av förbundsdirektionen och som gäller 
från 2018-04-10. Nuvarande handlingsprogram är baserat på en äldre riskanalys 
som genomfördes ett par år innan förbundet bildades. 

Handlingsprogrammet behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning 
av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och 
allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.  

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande 
och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett 
tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga 
de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.  

 
27 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
28 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 

Alla tre kommunerna har betydligt fler räddningsuppdrag av typen 
olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade 
kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som 
helhet och jämfört med RSG. Lilla Edets kommun utmärker sig mest i 
statistiken. 
 
Lilla Edets kommun ligger också 60% högre än nationella snittet avseende 
antalet utvecklade bränder i byggnad relaterat till folkmängd.  
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6 Förebyggande verksamhet 

Förebyggandeavdelningen i SBRF består av 5 personer, chef/brandingenjör, 
brandingenjör och tre brandinspektörer. Tjänsterna chef och brandingenjör är 
placerade i Stenungsund och brandinspektörerna är placerade i Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund. Förebyggandeavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
information och rådgivning om brandskydd, tillsyn LSO/LBE, tillståndsgivning 
LBE, plan- och byggprocessen samt planering av externutbildning som sedan i 
huvudsak utförs av operativ personal. 

 Tillsyn LSO och LBE 
Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för 
tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan.  

Inriktningen för tillsynsplanen på SBRF har varit att 

 de objekt som omfattas av kravet på en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet ska besökas med 1-4 års mellanrum beroende på till 
exempel personintensitet, verksamhet, byggnadskonstruktion och status 
på det systematiska brandskyddet (SBA). Inom SBRF finns det ca 250 
verksamheter som omfattats av skriftlig redogörelse och fördelningen 
per kommun är Stenungsund 120, Tjörn 70 och Lilla Edet 60.  

 
 de verksamheter som har tillståndspliktig mängd brandfarlig eller 

explosiv vara ska besökas vart annat eller vart fjärde år. Totalt är det ca 
170 verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga 
eller explosiva varor och fördelningen per kommun är 81 i Stenungsund, 
49 på Tjörn och 40 i Lilla Edet.  

 
 verksamheter som omfattas av skyldigheter vid farlig verksamhet enligt 

2 kap 4 § LSO, ska tillsynas minst vart fjärde år. Inom förbundet finns 17 
anläggningar (Tabell 2) som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 
§ LSO. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att de har analyserat 
riskerna för sådana olyckor som kan orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljön, och i skälig omfattning håller eller bekostar 
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Räddningstjänstens 
kontroll och påverkan av hur de uppfyller dessa krav sker delvis 
kontinuerligt i det regelbundna samarbetet med industrierna och vid 
granskande av säkerhetsrapporter, tillstånd enligt miljöbalken, PBL-
frågor, samt vid gemensamma tillsyner med andra myndigheter.  
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Stenungsund Tjörn Lilla Edet 
AGA Gas Panda fyrverkerier Essity Hygiene and Health 
Borealis Polyeten NCC Wallhamn Sjöfartsverkets sluss 
Borealis Kracker  Vattenfalls kraftverksdamm 
Nouryon  Skanska Terås 
INOVYN  Dammanläggning Stendammen 
Perstorp  Dammanläggning Ryrsjön 
Primagaz   
Vattenfall kraftverk   
NCC Gategård   

Tabell 2. Anläggningar inom SBRF som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO  

För år 2021 var planeringen 116 tillsyner men tillsynsverksamheten har påverkats 
kraftigt av pandemin. Från hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom 
SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket har lett till 
att tillsynsverksamheten i stort avstannat under 2021. Under 2020 utfördes ett 
lägre antal tillsyner jämfört med ett ”normalår” som brukar vara ca 80 tillsyner. 

Tillsyner - SBRF 
 

2020 2019 

LSO 28 56 

LSO-LBE 2 7 

LBE 6 10 

Totalt 36 73 
Tabell 3. Antalet genomförda tillsyner 2020 och 2019 

 Tillstånd LBE 
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på 
delegation av förbundets direktion.  
 

Tillstånd LBE - SBRF 
 2020 2019 

Brandfarlig vara 22 20 

Explosiv vara 7 9 

Totalt 29 29 
Tabell 4. Antalet utfärdade tillstånd 2020 och 2019 
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 Remisshantering 
Det finns ett samarbete med kommunernas plan- och bygglovsavdelningar via   
regelbundna möten där bygglovsärenden granskas och vid behov lämnas även 
skriftliga yttranden. Under 2020 har 53 bygglovsärenden och 11 
detaljplansärenden skickats till förbundet på remiss. Under 2019 hanterades 
remisser på 74 bygglovsärenden och 5 detaljplansärenden. 

I rollen som bland annat remissinstans åt polismyndigheten gällande offentliga 
arrangemang, mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
serveringstillstånd har 33 remisser hanterats av SBRF under 2020 vilket var 
något mindre än normalt på grund av pandemin. Under 2019 hanterades 61 
remisser. 

När det gäller serveringstillstånd så utfärdar Lilla Edets kommun det själva 
medan Stenungsunds och Tjörns kommun anlitar Göteborgs Stad, 
tillståndsenheten. 

 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll bedrivs inom SBRF:s 
medlemskommuner på entreprenad. SBRF följer upp och ansvarar för att 
rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning 
och förskrifter. SBRF har ca 17 000 objekt som omfattas av brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 4 § LSO. Förebyggandeavdelningen ansvarar för kontakt med 
sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och 
verksamhet.  

Förbundet utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt att själva få 
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare 
utföra rengöring på sin fastighet. Under 2020 och 2019 utfärdades 12 
respektive 13 tillstånd.  

SBRF har under 2021 slutfört  ny upphandling av entreprenör för att utföra 
sotning och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Det som skiljer mot 
tidigare upphandlingar är att sotningsmomentet ska utföras underifrån (sk 
stavsotning) där så är möjligt. I upphandlingen fanns en färdig taxekonstruktion 
där anbudsgivarna fick ange sitt timpris för sotning (rengöring) respektive 
brandskyddskontroll. Taxekonstruktionen följer rekommendationen från SKR.29 
Taxan justeras årligen med sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna, SKR och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.  

 
29 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2021. Underlag för upphandling av sotningsverksamhet. 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/brandskyddsk
ontrollsotning.338.html 
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 Information och extern utbildning 
SBRF utbildar medlemskommunernas anställda i brandkunskap och hjärt- och 
lungräddning. Under de senaste åren har dessa utbildningsinsatser minskat på 
grund av en lägre bokningsgrad, troligtvis som en följd av kommunernas 
försämrade ekonomi. 

SBRF utbildar även medlemskommunernas skolelever med start i förskoleklass 
och med fortsättning i årskurs 2, 5 och 8.  

Antalet utbildningsinsatser 2020 påverkades av Corona restriktioner. 

SBRF 2020 2019 

Totalt antal som informerats/utbildats 1197 8278 

Deltagare på Brandkunskap-utbildning 103 359 

Deltagare på HLR-utbildning 121 238 

Informationstillfällen allmänhet 7 62 
Tabell 5. Informationsinsatser och extern utbildning inom SBRF under 2020 och 2019 

 Automatlarm 
SBRF har avtal med anläggningsägare för hantering av automatlarm. Idag finns 
det ca 230 anslutningar och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm 
och är på ca 2 mkr per år där årsavgiften står för ca 0,5 mkr.  

 Kommentar – Förebyggande verksamhet 

Den förebyggande verksamheten har påverkats mycket av pandemin och 
väldigt få tillsyner har genomförts det senaste året. Bedömningen är att 
det finns resurser för den löpande verksamheten men det saknas resurser 
för utvecklingsarbete såsom exempelvis förändrat arbetssätt för ökad 
rättssäkerhet och riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.  

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG som 
har det i egen regi. 
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7 Operativ verksamhet 

Inom SBRF finns fyra brandstationer som är placerade i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Tjörn i Kållekärr och Skärhamn samt fyra räddningsvärn. 
(Figur 14, Figur 15) visar invånarantal och landyta per brandstation och 
kommun med RSG som jämförelse. 

 

 
Figur 14. Invånare per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom SBRF samt RSG 

 

 
Figur 15. Kvadratkilometer landyta per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom  
SBRF samt RSG 

 

 

 Systemledning 
SBRF har sedan 2019 ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande 
ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra 
Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.  
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 Operativ beredskap 
Den operativa beredskapen är enligt (Tabell 6) 

 Ledning Heltid 
Stl/bm 

RiB Stl/bm Värn-personal Kommentar 

Förbundet 1 CSR 
1 IL 

    

Tjörn - 
Kållekärr 

 1 + 2   90s 0 + 2   6min Härön ca 10   

Tjörn -
Skärhamn 

  
0 + 2   6 min 
 

Åstol ca 21 inkl. 
Resurs Räddning 
Klädesholmen ca 9  
Dyrön ca 9  
 

Värnen på Dyrön och 
Åstol har IVPA. 
Resurs Räddning på 
Åstol är frivilliga 
med kompetens och 
utbildning att 
hantera IVPA-larm 

Lilla Edet  

1 + 2   90s 
0 + 2   6 min 
/dagtid 
 

0 + 2   6min 
/kväll, natt, helg 

 

2 brandmän heltid 
på dagtid med 6 min 
anspänningstid har 
finansierats genom 
avtalet med Essity 
som är uppsagt per 
oktober-21 
 

Stenungsund 
Kommunstyrka 

 
1 + 3 +1 skick   
90s 

0 + 2   5min (1K) 
0 + 2   8min (2K) 
 

 

1 person i utökad 
grundbemanning/ 
lag för skick inom 
hela förbundet. 
2K-styrkan 
finansieras i 
dagsläget av SBRF 
till 25% resterande 
del finansieras av 
Industrin 
 

Stenungsund 
Industristyrka 

  
1 + 1 + 4   5 min 
 

 

Övergår till den 
nybildade 
industribrandkåren, 
IRIS, vid årsskiftet 

Tabell 6. Operativ beredskap, SBRF 

Insatsledare (IL) är ingen egen befattning inom SBRF utan en funktion som 
kombineras med en grundbefattning. Det betyder att funktionen Insatsledare är 
en ren beredskapstjänst och detsamma gäller för funktionen Chefs- och 
stabsresurs (CSR). 
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Styrkeledare (stl) och brandmän (bm) på heltiden arbetar alltid dygnspass, ca 7 
dygnspass/månad. Personalplanering utifrån ett förbundsperspektiv är ett 
utvecklingsområde för trots att förbundet har funnits sedan 2017 så har 
personalplaneringen mest skett inom varje stationsområde och inte 
förbundsövergripande.   

Den operativa beredskapen i Lilla Edet stämmer inte överens med aktuellt 
handlingsprogram vilket också framgår av Länsstyrelsens krav på SBRF som 
påpekar att den operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som 
anges i handlingsprogrammet. Enligt handlingsprogrammet så ska styrkan i 
Lilla Edet vara 1+5 med en anspänningstid på 6 min men är i dagsläget 1+2 på 
90s och 0+2 på 6min. SBRF:s motivering till den minskade bemanningen är att 
responstiden har minskat då man delvis infört heltidstjänster.  

Brandman dagtid i Lilla Edet med en anspänningstid på 6 min är stationerad på 
företaget Essity Hygiene and Health AB för att arbeta med brand- och 
olycksförebyggande arbete enligt ett avtal som är uppsagt per oktober-21.  

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet att starta en egen 
industribrandkår med den industristyrka som idag tillhör SBRF. När det gäller 
kommunstyrkan ”2K” som finansieras av både SBRF och Industrin är 
inriktningen att den fortsatt ska vara en kommunstyrka.  

 

 Utbildning och övning  
Utbildning och övning av ledningsfunktioner och brandmän har varit bristfällig 
inom SBRF då det saknats struktur och förmågebeskrivningar för att kunna 
planera och genomföra relevanta utbildningar och övningar.  
 
Under 2021 tillsattes en tjänst för samordning av utbildning och övning för 
ledningsfunktionerna. SBRF har även startat upp ett arbete under hösten 2021 
för att möjliggöra uppföljning av skall-kravs övningar på personnivå via 
personalmodulen i Daedalos. Funktionaliteten har funnits i systemet men inte 
använts tidigare så nuvarande uppföljning är bristfällig.  
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 Fordon 
(Tabell 7) innehåller en förteckning av fordon som ägs av SBRF, några av de 
mindre fordonen är på leasingavtal.  

Stenungsund 
 

Tjörn Lilla Edet 

Släck- och räddningsbil -09 
(Allhjulsdriven 4x4) 

Släck- och räddningsbil -10 Släck- och räddningsbil -21 

Släckbil-reservfordon -04 
 

Tankbil med pump -20 Lastväxlare med tank -21 

Höjdfordon, hävare 32m -03 
 

Lastväxlare med tank -07 Toyota Pickup -11  
Transporter, övning,  

Lastväxlare med pump -05 
 

2st VW Pickup -09 
Båtlarm, övning och på Dyrön 

VW Caddy -09 
Transporter, övning 

Lastväxlare med tank -06 
 

VW Caddy -14 
Transporter, övning 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

Mindre insatsfordon -10 
 

4st ATV (Fyrhjulingar)  
Skärhamn, Åstol, Klädesholmen, 
Härön 

 

VW Pickup -07 
Transporter, övning, båtlarm 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

 

VW Caddy -14 
Transporter, extern utbildning 

Räddningsbåt Pioneer på trailer  

Lätt lastbil, VW Skåp -15 
Transporter 

  

2st ledningsfordon (IL, CSR)   

3st personbilar 
Reserv IL, övning, tillsyn, möten 

  

Tabell 7. Fordon SBRF per augusti-21 

Utöver de fordon som redovisas i (Tabell 7) så finns det även småbåtar, 
båttrailers, släpvagnar, släpsprutor och redskapsvagnar utplacerade på 
brandstationerna. 

Dessutom så finns det en industrisläckbil, tankbil skum och två ledningsbilar 
som i dagsläget ägs av SBRF via leasingavtal men som övertas av 
Industribrandkåren vid avtalets upphörande vid årsskiftet 2021/2022.  

Sedan ett och ett halvt år tillbaka finns det serviceavtal på de tunga fordonen 
inom förbundet. Service och underhåll sköts av lokala verkstäder gällande 
chassi och för påbyggnaden så anlitar man Floby Rescue, Sala Brand och Bronto. 
Service och underhåll på lätta fordon sköts av lokala firmor. 
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Inom förbundet finns en funktion som ansvarar för samordningen av 
fordonsområdet och som arbetar tillsammans med utsedda fordonsansvariga på 
stationsområdena Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

 

7.4.1 Fordon Lilla Edet 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 
De tunga räddningsfordonen, räddningsenhet och lastväxlare med tank är från 
2021. 

Räddningsenheten har skärsläckare, förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det 
finns skum, 100 liter, inget tillsatsmedel. Fordonen är likvärdigt utrustade som 
RSG med olika släckverktyg och full uppsättning med hydraulverktyg av samma 
fabrikat som RSG använder vid trafikolycka. 

På stationen finns också en gummibåt för vattenlivräddning, i bland annat Göta 
Älv, som inte är anpassad för den sortens vatten och uppdrag. Nyinvestering är 
stoppad i väntan på utredning av behovet. 

Det finns även en ATV (fyrhjuling) på kärra (ej registrerad) av äldre modell som 
man fått av Banverket för tunnellivräddning. Kärran är anpassad för att kunna 
hängas efter ATV:n.  

På stationsområdet finns också en välutrustad och mycket funktionell 
skogsbrandscontainer. 

 

7.4.2 Fordon Tjörn 

Sjöräddningen finns i Skärhamn och används som transportör vid händelser i 
skärgården där det inte finns landförbindelse men det finns inget avtal med 
sjöräddningen.  

Färjan till Åstol och Dyrön kan larmas och körs då till Rönnängs brygga för 
transport av manskap, fordon (pickup) och materiel.  

Kållekärrs brandstation: 
Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup.  

Räddningsenheten är från 2010 och rullar ca 1200 mil/år och lastväxlare från 
2007 som går ca 300 mil/år men förmodligen är antalet drifttimmar på 
fordonen fler än mil på väg. Räddningsenheten är välutrustad med 
ändamålsenligt materiel för sitt uppdrag. 

På stationen i Kållekärr finns även en funktionsanpassad båt med trailer.  
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Skärhamns brandstation:  
Här finns en ny tankbil från 2020 och en pickup. Tankbilen som har en kapacitet 
på 7000 liter vatten är utrustad med relativt mycket utrustning för att vara 
tankbil. 

 

7.4.3 Fordon Stenungsund 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 

De tunga räddningsfordonen är från 2003 till 2010 och rullar 400-800 mil per 
år. Fordonen har väldigt få mil på väg men förmodligen desto fler drifttimmar. 
Skicket på fordonen är bra trots åldern. 

Räddningsenheten är inte likvärdigt utrustad som RSG gällande släckverktyg, 
den har förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det finns full uppsättning med 
hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka och 
likvärdig utrustning som RSG avseende brandmateriel. Det finns även 
beslutsstöd i räddningsenheten. 

Hävaren är av fabrikat Bronto, inköpt begagnad och har renoverats under 2021. 
En av lastväxlarna är också begagnad och har gått över 100 000 mil. 

Nytt ledningsfordon som levererats av samma leverantör som levererat RSG:s 
ledningsfordon och med snarlik utrustning. 

Det finns även en gummibåt som inte är anpassad för uppdraget men 
nyinvestering är stoppad i väntan på utredning av behovet. 

 

 Andningsskydd och radio för rökdykning  

SBRF har dubbelflaskor vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, 
mask och ventil är Interspiros produkter incurve och inspire.  

SBRF använder en EX klassad Motorola och spirocom (talgarnityr) vid 
rökdykning. 
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 Kommentar – Operativ verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBRF fungerar inte som en organisation utan består i praktiken av tre 
kommuner som samarbetar inom ramen för ett kommunalförbund.  

Detta påverkar resursplaneringen inom den operativa verksamheten 
negativt och det har saknats en förbundsövergripande planering av 
personal. Den bristande strukturen avseende planering återfinns även 
inom utbildning och övning där det idag finns kompetensbrister och 
oklara förmågenivåer. 

Det finns skillnader mellan RSG och SBRF när det gäller beredskaps-
bemanning. På RSG är det på heltiden 1+4 eller 1+6 och separata RiB-
styrkor. SBRF har på heltiden 1+2 eller 1+3 och kompletterar heltids-
styrkorna med RiB.  

Förändringen från rena RiB-styrkor till heltid/RiB-styrkor har delvis 
varit framtvingad på grund av rekryteringsproblem för RiB men också 
av en vilja att höja nivån gällande kompetens och förmåga. På grund av 
den bristande övnings- och utbildningsverksamheten av operativ 
personal så har detta ännu inte uppnåtts.  
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8 Operativ förmåga 

 Insatsförmåga enligt handlingsprogram 
 

(Tabell 8) visar SBRF:s insatsförmåga enligt handlingsprogrammet30 

Tabell 8. Insatsförmåga enligt SBRF:s handlingsprogram30. Grönt= Ja, Rött= Nej 

 

 
30 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Typinsats Stenungsund Tjörn Lilla 
Edet 

Samverkan 
internt 

Samverkan 
externt 

Lägenhetsbrand med rökdykning      
Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med maskinstege 

     

Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med bärbar stege 

     

Bränder med lång inträngningsväg 
(>25m) 

     

I väntan på ambulans (IVPA)      
Akut omhändertagande av fastklämd vid 
trafikolycka 

     

Losstagning av fastklämd vid trafikolycka      
Losstagning av fastklämd tunga fordon      
Ytlivräddning      
Kemdykarinsats Nivå 3 Nivå 1 Nivå 1   
Brand i stor industrilokal      
Brand i stora publika lokaler, skolor, 
hotell, fartyg 

     

Hantera olycka med spårbunden trafik      
Livräddning hög höjd      
Miljöskadebegränsning, mindre 
omfattning 

     

Fartygsbrandsläckning      
Skuminsats, större spillbrand      
Vattentransport med tankbil      
Omfattande skadehändelse, brand eller 
kem 

     

Omfattande kommunikationsolycka      
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 Farlig verksamhet 
Det finns insatsplaner för kemiklustret i Stenungsund. Arbetet med att ta fram 
insatsplanerna har bekostats av industrierna och genomförts tillsammans med 
SBRF. Det finns även framtagna övningsplaner på de anläggningar som ingår i 
kemiklustret i Stenungsund som innebär att det ska övas minst en gång per år 
och anläggning. Det finns totalt i SBRF en eftersläpning på både insatsplaner och 
på övningsverksamheten. Gränsdragningen avseende förmåga mellan de 
verksamheter som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO och den 
kommunala räddningstjänsten behöver säkerställas och förtydligas. 

 Nationell kemenhet 
MSB har sex så kallade kemenheter i landet och en av dessa är placerad i 
Stenungsund. Kemenhetens uppgift är att stödja den kommunala 
räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse 
med farliga ämnen. Enheterna är utvecklade efter det behov som finns vid 
olyckor med kemiska ämnen och är anpassade till att användas i den ordinarie 
organisationen. Enheterna kan bland annat pumpa och samla upp kemikalier, 
impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor. I 
enheterna finns det även utrustning för att påvisa kemiska stridsmedel och för 
att kunna indikera radiologiska och nukleära ämnen. 

 

 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga 
 

8.4.1 Lilla Edets kommun 

Brandstationen i Lilla Edets kommun är placerad i centralorten Lilla Edet. 
Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 90 
sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid. 

Detta innebär att brandstationen och räddningsenhet (1+4)31 betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 14 000 invånare, cirka 320 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

 

 

 
31 1 styrkeledare och 4 brandmän 
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Lilla Edet har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m. För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock förstärkning från annan station/räddningstjänst.32 
(Figur 16, Figur 17) 

 

 
Figur 16. Insatstid33 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
32 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
33 Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått 
inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt 
följande:  
anspänningstid + körtid + 1 minut angreppstid (”räddningsarbetet påbörjats”). 
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Figur 17. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+431 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE34 (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 33 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) täcks 
däremot endast 6 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 9) 

 

Tabell 9. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202035 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Lilla Edet 33 % 74 % 6 % 55 % 

 

 
34 Räddningsenhet 
35 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 
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Cirka 40 % av olyckorna och tillbuden inträffar inom tätorten Lilla Edet. (Figur 
18) 
 

 
Figur 18. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202035. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS36-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid37. 

I exempelvis Lödöse finns det ett område där det bor fler än 500 personer per 
kilometerruta och där responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud 
(median 2018–2020) har varit över 10 minuter (Figur 19). Observera att det 
bara är områden där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden 

 
36 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
37 Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen 
anländer till olycksplatsen. 
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med befolkning där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns 
inte med. 

 
Figur 19. I exempelvis Lödöse bor det fler än 500 personer per kilometerruta och responstiden (median)  
till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har varit över 10 minuter.  
© Lantmäteriet © SCB © MSB 

 

 

8.4.2 Tjörns kommun 

Brandstationerna i Tjörns kommun är placerade i Kållekärr och i Skärhamn. 
Brandstationen i Kållekärr bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 
90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid och brandstationen i Skärhamn bemannas med 2 
brandmän i beredskap med 6 minuters anspänningstid. 

Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar omkring 8 000 
invånare och en landyta på 85 km2. Räddningsenheten (1+4)31 i Kållekärr 
betjänar däremot hela kommunen, med drygt 16 000 invånare och cirka 170 
km2 landareal. Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters 
resurser och förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om 
samverkan.  
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Kållekärr har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m.38 För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock personal från Skärhamn. (Figur 20, Figur 21) 

 

 
Figur 20. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
38 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 21. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 34 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden däremot endast 1 % av olyckorna och tillbuden inom 10 
minuters insatstid. (Tabell 10) 

 

Tabell 10. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202039 

 
39 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Tjörn 34 % 83 % 1 % 82 % 
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Den spridda bebyggelsen medför även att olyckorna och tillbuden är relativt 
utspridda i kommunen och på relativt stort avstånd från räddningstjänstens 
resurser. Detta innebär långa insatstider för räddningstjänsten och en relativt 
låg täckningsgrad inom 10 minuter. En viss koncentration av olyckor syns dock i 
Myggenäs, Höviksnäs, Skärhamn, Kållekärr och Rönnäng (Figur 22). 
Täckningsgraden inom 20 minuters insatstid är dock hög, eftersom kommunen 
till ytan är relativt liten. 
 
 

 
Figur 22. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202039. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS40-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

 

 
40 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Inom Tjörns kommun finns det exempelvis ett par områden (norra delen av 
Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 23). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 

 
Figur 23. I norra delen av Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik bor det fler än 500 personer  
per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020)  
har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 
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8.4.3 Stenungsunds kommun 

Brandstationen i Stenungsunds kommun är placerad i centralorten 
Stenungsund. Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 3 brandmän 
med 90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 5 
minuters anspänningstid och 2 brandmän i beredskap med 8 minuters 
anspänningstid. 

Detta innebär att en brandstation och en räddningsenhet (1+4) betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 27 000 invånare, cirka 250 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

Stenungsund har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m.41 För samtidig 
rökdykarinsats och utvändig livräddning med stegutrustning krävs både 
heltids- och RiB-personal. (Figur 24, Figur 25) 

 
Figur 24. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
41 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 25. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+3) inom 10 minuters 
insatstid är 57 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden 32 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 11) 

 

Tabell 11. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202042 

 
42 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Stenungsund 57 % 88 % 32 % 83 % 
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Merparten av olyckorna och tillbuden inträffar i och omkring centralorten 
Stenungsund. (Figur 26) 
 

 
Figur 26. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202042. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS43-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

Inom Stenungsunds kommun finns det exempelvis ett par områden (Hallerna i 
södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 27). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 
43 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Figur 27. I Hallerna i södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda bor det fler än 500 personer per  
kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har  
varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 

8.4.4 Täckningsgrad i jämförelse med RSG 

I (Tabell 12) redovisas en teoretisk insatstid för olyckor och tillbud per 
kommun och med RSG som jämförelse. För att kunna påbörja exempelvis 
rökdykning för livräddning vid brand i byggnad krävs att räddningsenhet (RE) 
1+4 är på plats så därför är det angeläget att även titta på denna täckningsgrad 
och inte bara på när första resurs är på plats. 

När det gäller RE 1+4 på plats så här procenttalet för Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund betydligt lägre än RSG och inom 10 minuters intervallet utmärker 
sig särskilt Lilla Edet och Tjörn med väldigt låga procenttal. Även procenttalet 
för första resurs på plats är högre på RSG och även här uppvisar Lilla Edet och 
Tjörn relativt låga procenttal inom 10 minuters intervallet. 

Tabell 12. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020 

Kommun/RTJ Olyckor och 
tillbud  

2018–2020 

Första 
resurs inom 

10 min 

Första 
resurs inom 

20 min 

RE (1+4) 
inom 10 min 

RE (1+4) 
inom 20 min 

Lilla Edet 309 33 % 74 % 6 % 55 % 
Stenungsund 466 57 % 88 % 32 % 83 % 
Tjörn 219 34 % 83 % 1 % 82 % 
RSG 10 638 71 % 97 % 69 % 97 % 
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 Kommentar – Operativ förmåga 

Lilla Edets kommun har låga procenttal gällande när RE 1+4 är på plats 
vilket är ett viktigt mått på förmåga rökdykning/livräddning vid brand i 
byggnad. Detta i kombination med att Lilla Edet ligger 60% över rikssnittet 
för utvecklade bränder i byggnad gör det särskilt anmärkningsvärt. Lilla 
Edets kommun har expanderat kraftigt söderut vilket innebär längre 
insatstider från kommunens brandstation. Det finns även en stor sårbarhet 
med få förbindelser över älven som kan få stor påverkan på den operativa 
förmågan. 
 
Tjörns kommun har en tätortsutbredning längs kusten vilket medför att 
även olyckor och tillbud blir relativt utspridda och på relativt stort avstånd 
från räddningstjänstens resurser vilket påverkar insatstiderna. 
 
Stenungsunds kommun har en annan tätorts utbredning än de övriga 
kommunerna vilket innebär att olyckor och tillbud sker på många olika 
ställen inom kommunen. Det har skett en kommuntillväxt söderut som 
påverkar insatstiderna i negativ riktning. 
 
SBRF saknar höjdfordon i form av maskinstege som kan användas för 
livräddning/alternativ utrymningsväg. Befintligt höjdfordon, som är en 
hävare, är framförallt ett arbetsredskap. Det finns inga reserv-höjdfordon i 
förbundet utan vi långvarig frånvaro kan hävare lånas in från leverantör. 
Befintligt höjdfordon är placerat i Stenungsund och fram till för ett par år 
sedan så fanns det även ett höjdfordon placerat i Lilla Edet men det har 
utrangerats och inte ersatts. Det är känt att det finns två flerbostadshus i 
Lilla Edets tätort som har en alternativ utrymningsväg via 
räddningstjänsten höjdfordon men detta har inte hanterats vidare i 
samband med att höjdfordonet togs bort.  
 
Det finns en kemkompetens inom SBRF som kan utvecklas till ett framtida 
kompetenscentrum inom åtgärder vid kemikalieolyckor med hjälp av de 
resurser och kompetens som finns inom RSG och i samarbete med 
kemiindustrin i Stenungsund.  
 
Det finns 17 anläggningar som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO 
där det finns en betydande eftersläpning avseende samråd, övning och 
tillsyn. Här är det också viktigt att tydliggöra gränssnittet mellan industrin 
och den kommunala räddningstjänsten gällande ansvar och förmåga.  
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9 Fastigheter och anläggningar 

 Brandstationer 
 

9.1.1 Lilla Edet 

I Lilla Edets kommun finns en brandstation som ägs och förvaltas av AB 
EdetHus. På området finns det 2 byggnader (stationsbyggnad och en 
förrådsbyggnad) och en carport. Ursprungligen var byggnaden kommunförråd 
och byggdes om i mitten på 90-talet för att anpassas till brandstation för RiB-
anställd personal. Under 00-talet har flera om- och tillbyggnader av kontor och 
övernattningsrum gjorts för att hjälpligt uppfylla behoven.  

Brandstationen har under en längre tid haft stora arbetsmiljöproblem kopplat 
till lokalerna. I samband med en inspektion tog Arbetsmiljöverket beslut om ett 
föreläggande förenat med vite. SBRF har vidtagit åtgärder under sommaren 
tillsammans med Edethus och kommunen för att komma till rätta med 
problemen.  

Kommunfullmäktige i Lilla Edet har tagit beslut om att en ny brandstation ska 
byggas och gett uppdrag till Kommunstyrelsen att starta projektering så 
brandstationen kan stå klar under 2023. Placeringen behöver utredas utifrån 
exempelvis riskbild, insatstid, tillgänglighet för RiB. 

Ambulansverksamheten inom NU-sjukvården hyr en p-plats samt en 
kontorsarbetsplats på stationen i Lilla Edet genom avtal med SBRF.  
 

9.1.2 Tjörn 

Tjörns kommun har två brandstationer som är belägna i Kållekärr och 
Skärhamn. Brandstationerna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads AB (TBAB). 
Stationerna är RiB-stationer och inte anpassade för heltidspersonal med 
exempelvis övernattningsrum. Heltidspersonal finns idag på Kållekärrs station 
och där har provisoriska lösningar gjorts i form av att kontor har gjorts om till 
övernattningsrum men detta är förknippat med arbetsmiljöproblem. En 
förstudie utförs av TBAB där möjligheterna för ytterligare övernattningsrum 
och kontorsutrymmen inom brandstationen ska undersökas. 

Skärhamns brandstation fungerar bra för RiB-personalen och har även väl 
fungerande kontorsarbetsplatser och konferensrum. 

Brandbodarna som används av räddningsvärnen på Klädesholmen, Åstol, Dyrön 
och Härön ägs och förvaltas av Tjörns kommun. 
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Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr utrymmen på Kållekärrs 
brandstation genom ett avtal direkt med TBAB och inte med SBRF även om 
vissa ytor samutnyttjas. 
 

9.1.3 Stenungsund 

I Stenungsunds kommun finns en brandstation som fungerar som 
huvudbrandstation för förbundet och den ägs och förvaltas av kommunen. Det 
är trångt och ont om plats på både kontorssidan och i vagnhallen. Befintlig 
brandstation är i stort behov av ombyggnation och renovering avseende 
omklädningsrum samt mer kontorsutrymmen och fler övernattningsrum som 
idag finns i tillfälliga Indusmoduler. Enligt ansvarig förvaltare har det inte 
utförts något underhåll i år då planer finns för en ombyggnation och då ska 
underhållet samordnas med det projektet. Det som var planerat i år var 
invändigt underhåll och fönster. 

På stationsområdet finns även ett nybyggt varmgarage med fem portar och 
lektionsutrymme. Det pågår förhandlingar med IRIS, Petrokemiföretagens 
nystartade industribrandkår som önskar hyra mer än halva varmgaraget, tre 
portar, från och med årsskiftet.  

Det finns framtida planer inom Stenungsunds kommun som kan komma att 
påverka brandstationens nuvarande placering. I dagsläget är ingen ny framtida 
placering av brandstationen bestämd. 

Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr ambulansplats, kontor 
och övernattningsrum av SBRF.  
 

9.1.4 Övrigt Brandstationer 

På brandstationen i Stenungsund finns slangtvätt, luftfyllning och där utförs 
tvättning av kontaminerade kläder och material för hela förbundet. 
Kontaminerad utrustning placeras i containrar på utsidan av stationen innan 
det tas om hand för tvätt.  På stationerna i Lilla Edet och Tjörn finns utrustning 
för luftfyllning. Tvätthallar och gym finns på samtliga stationer. 

 Övningsanläggningar 
Lilla Edet har en övningsplats inne på pappersbruket Essitys mark där det finns 
ett containersystem i två våningar och en övertändningscontainer samt 
möjlighet att öva på fordon. Anläggningen är eftersatt på grund av bristande 
underhåll. Det finns inget gällande avtal mellan SBRF och Essity för 
övningsplatsen utan räddningstjänsten får använda den enligt muntlig 
överenskommelse. 
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Tjörn har en övningsanläggning i Heås där det finns ett containersystem och 
möjlighet att öva trafikolycka, klippning av fordon. Anläggningen är eftersatt 
och befintlig lektionssal kan inte användas på grund av mögel. Marken ägs av 
TBAB och det som är på marken ägs av SBRF. Inget hyresavtal eller arrendeavtal 
finns utan SBRF får låna marken. På samma område finns även Tjörns 
brukshundklubb men de har en egen lokal.  
 
Stenungsund har ingen egen separat övningsplats utan övar det som går på 
brandstationens område. Rökdykning övas på brandövningsfältet Bränningen 
och kostnaden för övningen faktureras till SBRF. Bränningen ägs av 
andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety 
Solutions. Prevent Safety Solutions har i uppdrag att administrera och driva den 
dagliga verksamheten vid Bränningen. 

 Hyres- och driftskostnader 
(Tabell 13) visar en sammanställning av hyreskostnader per brandstation. 
Hyreskostnaden för Stenungsund visar hur fördelningen ser ut idag mellan 
SBRF och Industrin. Avtalsförhandlingar pågår mellan SBRF och IRIS kring 
bland annat lokalkostnader så den framtida fördelningen är inte klar.  

 

År 2020 Yta m2 Hyra Hyra/mån Hyra/m2 Kommentar 

Stenungsund  totalt: 
               
               SBRF:s andel: 

2051 1 712 000 
 

1 073 000 
 

143 000 
 

89 000 

835 Del av stationen hyrs av 
Industristyrkan genom 
avtal 
 
Exklusive kostnaden för 
Indus-moduler: 
114 000kr/år under 2021 
 

Kållekärr 601 777 000 
 

65 000 1292  

Skärhamn 902 924 000 
 

77 000 1024  

Lilla Edet 1090 521 000 43 000 
 

478 exkl. el 
 

~655 inkl. el 
 

El ingår inte i hyran 
~193 000kr/år 
 

Tabell 13. Hyreskostnader per station 

 

För att få en bild av SBRF:s totala hyreskostnad följer även en sammanställning i 
(Tabell 14) över övriga hyreskostnader i förbundet baserat på utfall 2020. 
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Kostnaden för Indus-modulerna är per 2021 då det tillkommit en ytterligare 
modul under året. 

År 2020 Objekt Kostnad/år 

Stenungsund Vattenfalls bergrum 
Indus-moduler 
 

64 000 
114 000 

 
Tjörn Brandbodar Räddningsvärn 

 
183 000 

Lilla Edet Idrottshall 
 

4 800 

Tabell 14. Hyreskostnader övrigt 

Slutligen en sammanställning i (Tabell 15) av förbundets totala hyres- och 
driftskostnad för fastigheter och anläggningar baserat på utfall 2020.  

Kostnadspost Utfall 2020 

Hyra 3 648 000 

El (brandstn Lilla Edet) 193 000 

Städning 354 000 

Sophämtning 32 000 

Totalt: 4 228 000 
Tabell 15. Hyres- och driftskostnader år 2020 

 Kommentar - Fastigheter 

När det gäller framtida kostnader för brandstationerna är det viktigt att 
bevaka ökade kostnader som en följd av nybyggnation av brandstation i 
Lilla Edet och på sikt också i Stenungsund. Det är även viktigt att nuvarande 
brandstationer är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas, 
exempelvis en anpassning till behovet som följer av heltidsanställd operativ 
personal. RSG tillämpar självkostnadshyra för brandstationerna i förbundet 
vilket inte SBRF gör. Självkostnadsmodell för tillkommande kommuner i 
förbundet måste utredas vidare.  

Övningsanläggningarna är i dåligt skick beroende på bristande underhåll 
och även här behöver behovet kartläggas och kostnadsuppskattas.  
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10 Avtal mellan SBRF och annan part 

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på SBRF och 
dess uppdrag. 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst i ett område i Ale Kommun som tillhör 
Lilla Edets kommun.  
 
Automatlarmsanläggningar 
Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm. 

Avonova 
Avtal företagshälsovård 
 
Bohus räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Lödöse-Grönnäs 
Avtal angående hjälp i södra delen av Stenungsunds kommun. 
 
Entropi SAB 
Avtal gällande miljösanering. 
 
Essity Hygiene and Health AB i Lilla Edet (Uppsagt, gäller till oktober, ev 
förlängning året ut) 
Samverkansavtal, SBRF har utfört brand- och olycks-förebyggande arbete på 
Essity Hygiene and Health mot en intäkt på 62 000 kr/månad.  
 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning 
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser 
inom kommunen. 
 
Kemiindustrierna i Stenungsund, samverkan- och samarbetsavtal (Uppsagt 
till årsskiftet 2021/2022) 
Avtalet ger en intäkt för personal, lokal, övning, material på ca 10 100 tkr/år 
 
Lunds Program Arkitekter 
Förnyat avtal gällande Daedalos från 2021-01-01 till 2022-12-31 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avtal gällande regional kemdepå vid olyckor med farligt ämne. 
Avtal gällande förbundets tillhandahållande av en kemkoordinator. 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Sjuntorp-Lilla Edet norra. 
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Rengöring och brandskyddskontroll 
Lilla Edet: avtal med Learn for the future LFTF AB som gäller 2021-09-01 - 
2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är 5 år. 
Stenungsund och Tjörn: avtal med Sotningstjänst i Väst AB som gäller          
2021-09-01 - 2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är  
5 år. 
 
Räddningstjänsten MittBohuslän 
Avtal angående hjälp i norra delen av E6 i Stenungsunds kommun. 
 
Tjörns kommun 
Sekreterartjänst i samband med Direktionens möten till en kostnad av 35 000 
kr/år. Avtalet gäller fram t.o.m. 2021-12-31 
 
Trafikverket 
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 
Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. 
Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.  
Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats. 
 
Västra Götalands län 
Interkommunalt avtal med samtliga kommuner om hjälp i räddningstjänst. 
 
Västra Götalandsregionen – Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården 
Avtal gällande transport av skadad i terräng samt lyft och/eller bärhjälp till 
ambulans 
 
Västra Götalandsregionen 
Avtal gällande IVPA för brandstationerna i Lilla Edet, Stenungsund, Kållekärr 
och Skärhamn samt för Räddningsvärnen på Dyrön och Åstol 
 
Västra Räddningsregionen 
Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm-
och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med 
RSG som driftsansvarig. 
 
Västtrafik 
Avtal gällande räddningssamverkan med färja/Västtrafik vid insats på Dyrön, 
Åstol, Tjörnekalv och Härön. 
 
 

57



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  51 

 

11 IT-system 

IT-system som används inom SBRF 
 
Daedalos Daedalos används som 

verksamhetssystem för förebyggande och 
för händelserapporter. 
Personalplanering i Daedalos har inte 
använts men håller nu på att införas. 
Daedalos används även som diariesystem 

Microsoft 365 Det som är infört är Office, Outlook 
eposttjänst, Onedrive-personlig 
lagringsyta i molnet samt Teams-digital 
samarbetsyta i molnet för delning av 
dokument, filer, chatt och videomöten.  
Onedrive används också som diariesystem. 
 
Microsoft-licenser håller på att ses över för 
att minska licenskostnaden.  

Personec Personalsystem  

Winlas-förhandling Personalsystem 

Agresso – Unit4 Ekonomisystem 

Winlas Personalsystem för hantering av 
anställningar 

Visma Proceedo Inköp 

Infosoc Rättsdatabas 
Tabell 16. IT-system som används inom SBRF 

 Kommentar – IT 

 

Saknas struktur och riktlinjer kring informationssäkerhet, diarium och 
arkiv. Informationen som hanteras i M365 är inte 
informationssäkerhetsklassad och det saknas ett godkänt diariesystem.  
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12 Personal 

 Arbetsmiljö 
Stora arbetsmiljöproblem inom SBRF med många pågående ärenden, främst 
kopplat till lokaler som inte uppfyller verksamhetens behov eller gällande 
regelverk. Det finns också pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket enligt 
anmälan 6.6a.  

SBRF har ett flertal pågående rehabiliteringsärenden hos företagshälsovården, 
Avonova. 

En anledning till att arbetsmiljöproblemen har blivit så många och så 
omfattande är att SBRF saknar ett förbundsövergripande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 

 Rekrytering och tester 
Rekrytering av RiB är en utmaning inom hela SBRF:s område särskilt för 
bemanning dagtid. Rekryteringen av RiB har skett kommunvis eller till och med 
stationsvis och inte varit en sammanhållen process i förbundet.  

Vid nyanställning av brandmän ställs krav på utförd rullbandstest för 
nyanställning (5,6 km/h) samt fysiska tester för att få en samlad bild av den 
sökande och dess fysiska förmåga. De fysiska tester som används inom SBRF är: 

1. Simning, godkänd guldboj 
2. Fysiska tester 

a. Stående längdhopp 
b. Löpning 3000m 
c. Gripstyrka 
d. Lyft till hakan (15kg) 
e. Bänkpress (30kg) 
f. Rodd 500m 

3. Moment-bana med moment som avser hantering av brandmannens 
utrustning; slangdragning, resning av stege, bära slangkorgar etc. 
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De fysiska testerna som tillämpas vid rekrytering följer MSB/Winternets 
rekommendationer och är desamma som på RSG men riktvärdena skiljer sig: 

Riktvärden fysiska tester 
vid nyanställning 

SBRF RSG 

Stående längdhopp 1.80 m 2.00 m 

Löpning 3000m 14 min 30 sek 13 min 15 sek 

Gripstyrka 30 kg 420 N (43 kg) 

Lyft till hakan (15kg) 20 st 40 st 

Bänkpress (30kg) 20 st 35 st 

Rodd 500m 130 sek 105 sek 
Tabell 17. Riktvärden för fysiska tester vid nyanställning brandman på SBRF 44och RSG45 

 Lokala avtal 
Det finns två ensidiga arbetsgivarbeslut gällande RiB.  

 Det ena rör kostnadsersättning eget fordon som utgår efter genomförd 
beredskap. Tillägget gäller från och med 2020-04-01 till och med           
2022-04-30 

 Det andra rör fys-ersättning för fysisk träning, 4 timmar per månad, med 
kravet att bli godkänd på det årliga rullbandstestet. Ersättningen utgår för 
egen träning en timma per träningstillfälle, spritt över en månad. Beslutet 
gäller tillsvidare. 

Det finns även ett lokalt avtal angående beredskapsersättning (LOK) för IL och 
CSR (4+4 personer) 

 Semesterlöneskuld 

Kvarstående semesterdagar fördelat på 58 anställda uppgick vid 2020-års 
utgång till 1258 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på ca 2 800 tkr. 
Vid 2020-års ingång fanns det 796 kvarstående semesterdagar, varav 5 
anställda hade mer än 30 dagar sparade semesterdagar. 

 

 
44 MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten 
45 RSG, 2021. https://www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/att-bli-brandman/ 
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 Pensionsskuld 
Pensionsåtagande avseende anställda före bildandet av SBRF år 2017 redovisas 
som åtagande i Tjörns, Lilla Edets respektive Stenungsunds kommuns 
balansräkningar. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS17. 
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på 
pensionsålder 58 år. SBRF betalar ut hela den så kallade individuella delen till 
de anställda.  

Pensionsavsättningen per 2020, vilket innefattar avsättningen till 
förmånsbestämd ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension var 7 000 
tkr. 

 Kommentar - Personalfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns både likheter och olikheter kring roller och befattningar på SBRF 
jämfört med RSG. Kompetensgap och lönestruktur kopplat till olika 
funktioner behöver utredas ytterligare. 

Fysiska tester vid anställning brandman är i stort lika med de som 
används inom RSG, men det finns en skillnad i de riktvärden som används 
för varje test.  

Det finns i dagsläget inget samverkansavtal på SBRF utan det är 
förhandling enligt MBL som gäller. 
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13 Ekonomi 

  Kommunens kostnad för räddningstjänst 
13.1.1 Medlemsavgift SBRF 

Vid bildandet av SBRF år 2017 så kom medlemskommunerna, Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund inte överens om fördelningsmodellen för medlemsavgiften. 
Kompromissen blev att kommunerna gick in i förbundet med den kostnaden 
som respektive kommun hade för sin räddningstjänst och utifrån respektive 
kommuns bidrag beräknades en procentuell fördelning mellan 
medlemskommunerna. 

Inför 2021 så har fördelningsmodellen för SBRF reviderats så istället för att 
använda beslutad budget som fördelningsnyckel innebär den nya 
fördelningsmodellen två fördelningsnycklar, en fast och en rörlig. Den fasta 
fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den beslutade 
budgeten. Utgångspunkten för medlemsavgiften för 2021 är beslutad budget för 
2020, där 85% avser den fasta delen och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel som antogs vid förbundets bildande 2017. 

- Lilla Edet 29,99% 
- Tjörn 39,07% 
- Stenungsund 30,94% 

 
Den rörliga delen är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan aktuellt 
budgetår. (Tabell 18) 
 

 Andel i 
förbundet 

Fast del 
85%, tkr 

Rörlig del 
baserat på 
invånarantal 
31/12-19 

Rörlig del 
15%, tkr 

Kostnad per 
kommun 2021 

Lilla Edet 
 

29,99% 14 208 24,80% 2 073 16 280 

Tjörn 
 

39,07% 18 506 28,15% 2 353 20 859 

Stenungsund 
 

30,94% 14 656 47,06% 3 934 18 590 

Summa 
 

100% 47 370 100% 8 359 55 729 

Tabell 18. Medlemsavgift i budget 2021 
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13.1.2 Nettokostnad räddningstjänst per kommun 

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta 
beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och 
bebyggelsetäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva 
räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.  

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan 
medlemskommunerna i RSG och medlemskommunerna i SBRF visar på relativt 
stora skillnader. Nettokostnaden46 i (Tabell 19) är bruttokostnad minus interna 
och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för 
att mildra eventuella effekter av pandemin under 2020.  

 

 Nettokostnad 
Räddningstjänst, snitt 
2019-2020, kr/invånare  

RSG Snitt 651 
Göteborg 698 

Mölndal 575 
Kungsbacka 643 

Partille 561 
Härryda 692 

Lerum 739 
  

SBRF Snitt 1125 
Lilla Edet 1224 

Tjörn 1448 
Stenungsund 

 
704 

Tabell 19. Nettokostnad räddningstjänst (Kolada,2021) 

 

13.1.3 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift 

RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av 
medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen 
av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och 
med 2021.  

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. 
Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp. 

 
46 Kolada, 2021. Öppen databas för kommuner och regioner: https://www.kolada.se/  [Hämtad oktober 2021] 
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Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar 
i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora 
skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses 
”avvikande” i en anslutande kommuns förutsättningar. 

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen 
antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 
2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte 
utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på 
kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01. 

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med anslutande 
kommuner har i den här utredningsrapporten kommunernas invånarantal 
(inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt statistik från 
SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här simulerade 
beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk medlemsavgift. Den 
faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens beräkning utifrån 
statistik från SCB per 2015-01-01samt därutöver årlig procentuell uppräkning, 
vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad folkmängd. Skillnaden 
mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk beräkningsmodell har 
beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har justerats för i den nya 
totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.  
  

Landareal 
(km2 ) 

Fördelning 
per 
kommun 

Folkmängd 
SCB  
21-01-01 

Fördelning 
per 
kommun 

Simulerad 
fördelning 
medlems-
avgift 

Netto-
kostnad 
per 
invånare 

Göteborg 448 17,74% 583 056 63,64% 65,06% 621 

Mölndal 146 5,78% 69 901 7,63% 6,41% 510 

Kungsbacka 607 24,04% 84 930 9,27% 9,16% 600 

Härryda 267 10,57% 38 246 4,17% 4,10% 597 

Partille 57 2,26% 39 512 4,31% 3,54% 499 

Lerum 259 10,26% 43 020 4,70% 4,48% 580 

       

Stenungsund 252 9,98% 27 044 2,95% 3,10% 638 

Lilla Edet 342 13,54% 14 282 1,56% 2,30% 898 

Tjörn 147 5,82% 16 147 1,76% 1,84% 635 

Totalt: 2 525  916 138    
Tabell 20. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommuner 

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 20) är framtagen med betoning 
på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen 
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för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbunds-
ordningen ses över. 

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas 
under exempelvis fem år där medlemsavgiften under denna period beräknas 
utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter 
infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för 
befintliga medlemskommuner i RSG. 

 Driftbudget  
SBRF:s ackumulerade underskott för 2017 – 2020 uppgår till -10 487 tkr. Under 
hösten 2020 beslutade respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det 
ackumulerade underskottet 2017-2019 med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget 
till förbundet med totalt 7 100 tkr.  
 

 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Budget-Prognos 

Intäkter 4 753 4 833 80 

Medlemsavgift 55 729 55 729 0 

Summa Intäkter 60 482 60 562 80 

Personalkostnader -42 770 -49 270 -6 500 

Avsättning pensioner   -1 500 

Kapitalkostnader -3 654 -1 954 1 700 

Fastighetskostnader -4 197 -4 597 -400 

OH-kostnader -3 350 -3 050 300 

Övriga kostnader -6 511 -9 491 -2 980 

Summa kostnader -60 482 -69 862 -9 380 

Tabell 21. Driftbudget SBRF 2021 

 
Den utökade budgetramen med 7 100 tkr möjliggjorde anställningar av 
brandmän för utökning av grundbemanningen men den nya organisationen har 
inte minskat övertidskostnaderna som är en stor del av avvikelsen på 
personalkostnader. RiB som ersätts med heltid vid frånvaro, ökat antal rehab- 
ärenden och en HR-resurs på 100% istället för 40% har också bidragit till högre 
prognosticerade personalkostnader än vad som är budgeterat. 
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Prognosen för kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget, 
främst på grund av att planerade investeringar har skjutits fram. 

Den negativa prognosticerade avvikelsen på övriga kostnader beror framförallt 
på ökade kostnader för företagshälsovård, fordonsreparationer, 
fastighetsåtgärder samt inköp larmställ 

 Investeringar 
I (Tabell 22) redovisas utfall 2021 och planerade investeringar fram till och med 
2025.  

Under 2021 har investeringar i mindre fordon och båtar blivit stoppade då 
behovet behöver utredas mer. 
 

Investeringar, tkr Avskrivning Plan 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
aug-21 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Mindre fordon 5 år 1 808 468 188  600 1 200 700 

Båtar 10 år 500       

Basbil/lastvxl/tank 15 år 6 644 6 700 6 714 4 400 3 500  5 400 

Höjdfordon 20år       7 000 

Utrustning rtj 5 år 864 442 426 1 320 200 200 200 

Övningsanläggningar 5 år 800 600  1 500    

IT/Kommunikation 5 år 560 100 100 300    

Summa:  11 176 8 310 7 428 7 520 4 300 1 400 13 300 
Tabell 22. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2025 

 
Höjdfordonet, hävaren har renoverats 2021 till en kostnad av 500 tkr vilket 
förlänger livslängden ytterligare några år. Utbyte av höjdfordonet är planerat 
till 2025. 

Inom de närmaste åren så kommer nyinvesteringar av tunga räddningsfordon 
typ räddningsenhet, höjdenhet och lastväxlare behöva genomföras. Även 
gruppen mindre fordon (lätta fordon) som idag har en snittålder på nästan 10 
år kommer att behöva bytas ut successivt.  
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  Anläggningstillgångar 
SBRF:s anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 
planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringar som 
aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. År 2020 uppgick 
anläggningstillgångarna i form av maskiner och inventarier till 8 206 tkr i 
balansräkningen  

Det finns idag ett restvärde på tunga fordon på 10 600 tkr, varav 9 800 tkr är för 
de tre nya fordonen från 2020 och 2021 som är placerade i Lilla Edet och 
Skärhamn. Ca 800 tkr är avskrivningskostnader för befintlig vagnpark från 2003 
till 2011.  

Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon, 15 år för tyngre fordon, 
20 år för höjdfordon.  

Anläggningstillgångar som övertogs från medlemskommunerna vid förbundets 
bildande 2017 är upptagna till det bokförda värde objekten hade i respektive 
medlemskommun. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna mellan förbundet och 
medlemskommunerna. 

 Kommentar – Ekonomi 

Den ekonomiska situationen i SBRF är allvarlig eftersom det egna 
kapitalet är negativt och förbundet sedan starten 2017 gått med 
underskott.  
 
Medlemskommunerna i SBRF har väldigt olika kostnader för 
räddningstjänst där Stenungsund har en relativt låg kostnad jämfört med 
Tjörn som har en hög kostnad. Skillnaden i kostnad mellan kommunerna i 
SBRF går inte att härleda till kostnadspåverkande faktorer såsom riskbild, 
geografi och befolkningstäthet. 
RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför 
en annan fördelning av kostnad för räddningstjänst för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund jämfört med idag. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för respektive kommun vid anslutning 
till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s 
förbundsordning ses över vid en utökning av förbundet. 
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14 Rekommendation 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att ingå i RSG. 

Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla 
tre kommunerna är en del av GR (Göteborgsregionen) vars ändamål är att verka 
för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 
regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot 
större regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna 
utveckling finns även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i 
våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med 
ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar 
i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av 
nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av 
förbundet är rätt väg att gå både för RSG som organisation och för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF och ett 
utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över 
den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett större 
förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer vilket innebär att 
spetsfunktioner/special kompetenser kan spridas på fler stationer och på så 
sätt skapa möjlighet att etablera nya specialkompetenser för att kunna möta nya 
riskbilder såsom höga hus och undermarksanläggningar typ Västlänken. 

De som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund är främst situationen inom kommunernas nuvarande 
räddningstjänstverksamhet i det gemensamma kommunalförbund SBRF. Inom 
SBRF finns idag stora utmaningar inom ledning och styrning, arbetsmiljö, 
ekonomi och inom utbildning och övning av den operativa förmågan som måste 
hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa utmaningar få en stor 
påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. Bedömningen är 
dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 
kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Slutsatsen blir att fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund klart överväger nackdelarna. Det är dock viktigt att de 
utmaningar som finns idag och som har identifierats i denna utredning hanteras 
transparent mellan RSG och de tre kommunerna i samband med medlemskap så 
att inte nuvarande medlemskommuner i RSG påverkas ekonomiskt av en 
utökning av förbundet. 

För att det ska bli en framgångsrik förbundsutvidgning gäller att det finns en 
samstämmig politisk vilja hos RSGs medlemskommuner, RSG:s politiska ledning, 
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samt hos de politiska kommunledningarna i Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 
som signalerar en tydlig gemensam inriktning. 

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en 
fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Beslutsunderlaget bör 
bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
kommun som vill ansluta sig till RSG. RSG:s Förbundsordning kommer även 
att behöva uppdateras utifrån nytillkomna medlemmar. 
 
Förslagsvis genomförs den fördjupade utredningen i projektform med 
representanter i form av politiker och tjänstepersoner från berörda förbund och 
kommuner i olika arbetsgrupper. Arbetssättet skapar god insikt och förståelse 
för de förutsättningar som måste klargöras och underlättar förankring och 
informationsspridning inom respektive organisation. 
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1(1) 

 

      
 Räddningstjänstförbundet 
 Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

Datum:  2021-12-22 
 

 
Lilla Edets kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage 
 
 

Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG)”   

Härmed överlämnas ”Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG)” 

I samband med överlämnandet av utredningen idag den 22 december 2021 delges även 
utredningen till övriga kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Utredningen delges även till SBRFs direktion och RSGs styrelse. RSG kommer också samma 
dag att offentliggöra information på RSG:s hemsida www.rsgbg.se. 

Utredningen är inte uttömmande i alla delar utan kan komma att kompletteras efterhand. 
Dock är det angeläget att Lilla Edets kommun inkommer med en formell medlemsansökan 
till RSG så att processen inte förlorar kraft och tempo. RSG önskar också att Lilla Edets 
kommun inkommer med namn på en kontaktperson för att underlätta och påskynda den 
vidare processen. 
 
 
 
Lars Klevensparr                                                Carina Björkman 
förbundsdirektör                                               utvecklingschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 153 
Kompetensförsörjningsplan 
Dnr KS 2021/387 
 
Sammanfattning 
För Lilla Edets kommun är arbetet med kompetensförsörjning en strategisk fråga för att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att bemöta kommande och nuvarande 
kompetensförsörjningsbehov och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver 
kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. 
 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker 
och invånare en samlad bild över nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov 
och dess utmaningar som Lilla Edets kommun står inför. Planen syftar till att tydliggöra 
de strategier som Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande åren för att 
möta utmaningarna. 
 
Till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan, att fastställas av personalchef, 
för kommunövergripande aktiviteter som syftar till att förverkliga de strategier som vi 
gemensamt ska arbeta med 2021-2023.  
 
Som arbetsgivare behöver vi också arbeta för att kompetensförsörja och utbilda befintliga 
medarbetare, så deras kompetens är anpassad till framtidens krav och behov. Det handlar 
också om att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och våra forum för 
delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med kontinuerliga insatser 
för att stärka ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att 
genomföra sina uppdrag och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare kan vi skapa 
ett hållbart arbetsliv. På så sätt minskar rekryteringsbehovet av nya medarbetare.  
Strategierna för att möta kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun under de 
närmsta åren kommer att vara:  

 
o Förlänga arbetslivet: Att skapa förutsättning för hållbara arbetsliv som gör att 

medarbetare kan arbeta kvar längre minskar behovet av rekrytering och är en viktig 
strategi för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. 
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o Prioritera arbetsmiljöarbetet: En bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar gör inte bara 
att medarbetare trivs och vill stanna utan är också ett led i att sänka sjukfrånvaron och på 
så vis minska behovsökningen 

o Öka heltidsarbetet: Att öka andelen som arbetar heltid innebär att viss behovsökning 
minskar och besvarar en del av hur Lilla Edets kommun ska arbeta strategiskt för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna 

o Möjliggöra karriärutveckling: Genom att hitta nya vägar för karriärutveckling stärker vi 
vårt arbetsgivarvarumärke och behåller medarbetare inom kommunen.  

Kompetensförsörjningsplanen är framtagen tillsammans med verksamhetscheferna i 
Lilla Edets kommun och de fackliga organisationerna. Central samverkansgrupp 
(CSG) ställde sig bakom förslaget på kompetensförsörjningsplan den 23 november.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 
Bilaga till tjänsteskrivelsen: Kompetensförsörjningsplan 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Kompetensförsörjningsplanen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-29 KS 2021/387 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Dnr KS 2021/387 
 
Sammanfattning 
För Lilla Edets kommun är arbetet med kompetensförsörjning en strategisk fråga för att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att bemöta kommande och nuvarande 
kompetensförsörjningsbehov och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver 
kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. 
 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker 
och invånare en samlad bild över nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov 
och dess utmaningar som Lilla Edets kommun står inför. Planen syftar till att tydliggöra 
de strategier som Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande åren för att 
möta utmaningarna. 
 
Till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan, att fastställas av personalchef, 
för kommunövergripande aktiviteter som syftar till att förverkliga de strategier som vi 
gemensamt ska arbeta med 2021-2023.  
 
Som arbetsgivare behöver vi också arbeta för att kompetensförsörja och utbilda befintliga 
medarbetare, så deras kompetens är anpassad till framtidens krav och behov. Det handlar 
också om att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och våra forum för 
delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med kontinuerliga insatser 
för att stärka ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att 
genomföra sina uppdrag och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare kan vi skapa 
ett hållbart arbetsliv. På så sätt minskar rekryteringsbehovet av nya medarbetare.  
Strategierna för att möta kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun under de 
närmsta åren kommer att vara:  

 
o Förlänga arbetslivet: Att skapa förutsättning för hållbara arbetsliv som gör att 

medarbetare kan arbeta kvar längre minskar behovet av rekrytering och är en viktig 
strategi för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. 
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o Prioritera arbetsmiljöarbetet: En bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar gör inte bara 
att medarbetare trivs och vill stanna utan är också ett led i att sänka sjukfrånvaron och på 
så vis minska behovsökningen 

o Öka heltidsarbetet: Att öka andelen som arbetar heltid innebär att viss behovsökning 
minskar och besvarar en del av hur Lilla Edets kommun ska arbeta strategiskt för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna 

o Möjliggöra karriärutveckling: Genom att hitta nya vägar för karriärutveckling stärker vi 
vårt arbetsgivarvarumärke och behåller medarbetare inom kommunen.  

Kompetensförsörjningsplanen är framtagen tillsammans med verksamhetscheferna i 
Lilla Edets kommun och de fackliga organisationerna. Central samverkansgrupp 
(CSG) ställde sig bakom förslaget på kompetensförsörjningsplan den 23 november.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Kompetensförsörjningsplan” (KS 2021/387) 
Bilaga till tjänsteskrivelsen: Kompetensförsörjningsplan 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Kompetensförsörjningsplanen. 
 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Malin Krantz, kommunchef 
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Kompetensförsörjningsplan  
Kommunövergripande plan mellan åren 2021–2023 

Personalavdelningen 

Fastställd xx-xx-xx 
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1 
 

 

Sammanfattning  
För Lilla Edets kommun är arbetet med kompetensförsörjning en strategisk fråga för att kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. För att bemöta kommande och nuvarande kompetensförsörjningsbehov och leverera 
välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker och invånare en 
samlad bild över nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov som Lilla Edets kommun står inför. 
Planen syftar till att tydliggöra de strategier som Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande 
åren för att möta utmaningarna. Som komplement till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan för 
kommunövergripande aktiviteter som syftar till att möta de strategier som vi gemensamt ska arbeta med under 
åren 2021–2023. Personalavdelningen ansvarar för att följa upp, utvärdera och uppdatera den 
kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen. 

Under de kommande åren står Lilla Edets kommun, tillsammans med Sveriges övriga kommuner, inför en 
behovsökning av medarbetare. Den arbetsföra befolkningen prognostiseras minska och antalet 
pensionsavgångar öka, vilket skapar ett fortsatt tryck på välfärdstjänster. För att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna måste vi hitta nya sätt att arbeta på, nyttja teknologin på smarta sätt, 
förlänga arbetslivet för de medarbetare som arbetar i kommunen, hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå 
och skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska arbeta heltid.  

Som arbetsgivare behöver vi också arbeta för att kompetensförsörja och utbilda befintliga medarbetare så deras 
kompetens möter framtidens krav och behov. Det handlar också om att fortsätta utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och våra forum för delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med 
kontinuerliga insatser för att stärka ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att 
genomföra sitt arbete och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare, kan vi skapa mer hållbara arbetsliv. 
På så sätt minskar rekryteringsbehovet av nya medarbetare.  

Strategierna för att möta kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun under de närmsta åren kommer 
att vara: Möjliggöra karriärutveckling, Förlänga arbetslivet, Prioritera arbetsmiljöarbetet och Öka 
heltidsarbetet.  

Alla vi som arbetar och verkar i kommunen är kommunens ambassadörer utåt. För Lilla Edets kommun innebär 
det att vi anammar visionen: Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 

 

 

  

Kompetensförsörjningsplan Version 1 
Fastställd av:  Kommunstyrelsen Fastställd: 2021-xx-xx 

Uppdateringsansvarig:  Personalchef  
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Syfte och mål 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker och invånare en 
samlad bild av det kommunövergripande strategiska arbetet inom området kompetensförsörjning i Lilla Edets 
kommun. Nedan identifierade strategier behöver prioriteras för att säkerställa framtida kompetensbehov. I 
kompetensförsörjningsplanen framhävs vissa aktiviteter kopplade till dessa strategier.  

 

 

 

 

 

Som komplement till kompetensförsörjningsplanen och Lilla Edets kommuns arbete för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna finns en mer detaljerad handlingsplan för kommunövergripande 
aktiviteter. Handlingsplanen syftar till att rikta aktiviteter för att möta de strategier som vi gemensamt ska 
arbeta med för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna under åren 2021–2023. I verksamheterna kan det 
sedan finnas sektorspecifika behov som handlingsplanen behöver kompletteras med. Detta stöttar 
personalavdelningen sektorerna med.  

Roller och ansvar 
Kommunfullmäktige och nämnder ansvarar för att fatta beslut för att skapa förutsättningar till exempel i form 
av resurser och budget för att Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Personalavdelningen ansvarar för den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen med 
kompletterande handlingsplan innehållande de centrala aktiviteterna, samt uppföljning och utvärdering av 
dessa dokument. Personalavdelningen stöttar sektorerna i arbetet med kompetensförsörjning och kartlägger 
eventuella behov som finns i respektive sektor. 

Utgångspunkter  
Våra utgångspunkter för kompetensförsörjningsplanen är enligt följande: 

• Statistik till personalnyckeltal som tagits fram för att skapa en övergripande bild av nuläget gällande 
bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro, pensionsavgångar.  

• Omvärldsanalys utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsförmedlingen gällande 
dagens arbetsmarknad, arbetsmarknaden på sikt och morgondagens medarbetare.  

• ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta) för att strategiskt arbeta för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare och säkerställa att Lilla Edets kommun möter kompetensförsörjningsbehoven 
såväl internt som externt.  

• Nio strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna enligt SKR (2020). Dessa utgör viktig 
vägledning i att säkerställa att vi satsar på rätt strategier i framtida arbete.  

Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 
Lilla Edets kommuns arbete och strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningar följs upp och 
utvärderas inför framtagning av nästkommande kompetensförsörjningsplan. Personalnyckeltalen följs upp i 
relation till de angivna strategierna för att se förändring vad gäller bland annat i sjukfrånvaro, 
personalomsättning, bristyrken, anställda över 60 år och andelen som arbetar heltid.  

Förlänga 
arbetslivet

Prioritera 
arbetsmiljöarbetet Öka heltidsarbetet Möjliggöra 

karriärutveckling 
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Bakgrund  
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste fråga för Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR, 2020). Fram till 2029 beräknas anställda i välfärden behöva öka med cirka 132 000 
personer. Utöver det tillkommer 340 000 pensionsavgångar. Antalet personer i arbetsför ålder, 20 – 66 år, ökar 
endast med 0,5 procent, där hela ökningen av potentiell arbetskraft består av personer födda utomlands. Idag 
har nästan var tredje vårdbiträde och var tredje undersköterska som arbetar i äldreomsorgen utländsk bakgrund.  

Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med drygt 13 000 personer varje år fram till 2029, om 
nuvarande arbetssätt i välfärdssektorn bibehålls utan förändring. Behovet av ökning av antalet anställda 
återfinns primärt inom vård och omsorg, speciellt inom äldreomsorgen. Anledningen till detta är att vi blir 
äldre - ett stort antal 40-talister fyller 80 år de kommande 10 åren.  

 
(SKR, 2020) 

Trycket på förskola och skola minskar, eftersom ökningen av barn och unga inte är lika stor som i tidigare 
befolkningsprognoser (SKR, 2020). Både förskollärare och lärare har en lägre behovsökning än vad SKR 
tidigare prognosticerat, 1 100 personer per år inom skolan och 200 personer per år inom förskolan. Även om 
behoven ökar mindre än inom andra områden, kan det fortsatt finnas svårigheter i att rekrytera behöriga lärare. 
Rekryteringsläget för läraryrken har under många år varit ansträngt och prognosen är att det kommer fortsätta 
vara så. En studie från SKR (2019) visar att antalet utbildade lärare idag är lika många som för 20 år sedan, 
men att rörligheten mellan olika arbetsgivare har ökat – medarbetare stannar inte lika länge hos en och samma 
arbetsgivare. Det gäller för arbetsmarknaden i stort.  

Coronapandemin har bidragit till högre arbetslöshet. På längre sikt kvarstår problemet med arbetskraftsbrist, 
särskilt då jobben i välfärden kräver kvalificerad kompetens i kombination med utbildningskrav. Samtidigt har 
coronapandemin skyndat på den digitala utvecklingen och skapat såväl förutsättningar för förändrade 
arbetssätt, som helt nya behov av sådana. För att möta upp kompetensförsörjningsbehovet blir det viktigt att 
utnyttja teknologin på ett smart och effektivt vis som leder till att arbetstid kan frigöras för andra mer 
kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt SKR (2020) kommer det på sikt krävas mer teknisk specialistkompetens 
för att bland annat utveckla ny teknik. 

Den stora utmaningen som behovsökningen och antalet pensionsavgångar skapar, kräver aktivt och strategiskt 
arbete (SKR, 2020). För arbetsgivaren minskar behovet av rekrytering när fler arbetar mer, vilket innebär att 
det blir en viktig fråga att förlänga arbetslivet för de som redan finns i arbete, samtidigt som möjligheten till 
heltid behöver öka. Rekryteringsbehovet minskar om sjukfrånvaron hålls på en låg och stabil nivå. Den 
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kvinnodominerade välfärdssektorn, där 4 av 5 medarbetare är kvinnor, har ett ojämnt uttag av föräldraledighet, 
vilket också innebär behov av ytterligare resurser i verksamheterna.  

Enligt Lilla Edets kommuns befolkningsprognos (2021) kommer befolkningsmängden att öka kraftigt under 
perioden 2021–2030. År 2030 beräknas 16 453 personer vara folkbokförda i kommunen.  
Befolkningsökningen återfinns i stort sett i alla åldersgrupper, men enligt prognosen kommer ökningen 
framförallt ske inom åldersgrupperna 0–20 år, 35–50 år samt 80–85 år. I den sistnämnda åldersgruppen 
förväntas ökningen vara 53% från år 2020 till år 2030. I åldersgruppen 20–64 år förväntas en succesiv ökning 
ske under hela prognosperioden, från knappt 8 200 personer till drygt 9 000 personer. 

En arbetsmarknad i förändring 
Efterfrågan på välfärdstjänster inom vård och omsorg förväntas öka såväl nationellt som lokalt i Lilla Edets 
kommun på grund av en åldrande befolkning. Även personalgrupperna inom förskola och skola står enligt 
SKR (2020) inför stora rekryteringsutmaningar inom den offentliga sektorn, vilket även blir en utmaning för 
Lilla Edets kommun.  

Enligt Arbetsförmedlingens prognos (2020) behövs insatser för att förbättra arbetsvillkoren för att behålla 
befintlig personal, men också för att attrahera nya potentiella medarbetare, locka fler personer till utbildningar 
kopplade till bristyrken och skapa förutsättningar för livslångt lärande och kompetensförsörjning där de 
anställdas kvalifikationer kan möta nya krav som ställs.  

Enligt Arbetsförmedlingen definieras bristyrken enligt följande: ”ett yrke där det finns en påtaglig brist på 
arbetskraft och mycket liten konkurrens om”. 

Under kommande år beskrivs nedan som bristyrken (nationellt) 

Svårrekryterade yrken de närmaste åren (Arbetsförmedlingen, 2020) 
Yrken inom hälso- och sjukvård: Psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor 
Läraryrken: Förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare 
Yrken inom IT och teknik: IT-specialister, tekniker och civilingenjörer 
Yrken inom restaurang och måltidsverksamhet: Kockar 
Yrken inom bygg- och anläggning: Murare, maskinförare, drifttekniker vid värme- och vattenverk 

 
Morgondagens medarbetare  
På arbetsmarknaden rör sig flera generationer. De som precis inlett sin karriär, de som befinner sig mitt i 
karriären och de som är i slutet av den. Det finns också de som ännu inte startat sin karriär och som för 
arbetsgivare runt om i Sverige är viktiga potentiella framtida medarbetare. Enligt Sunt Arbetsliv (2019) finns 
det stort värde i att knyta an tidigt till ungdomar och berätta om de arbeten som finns i välfärden. Som 
arbetsgivare är det viktigt att synas i sociala medier, i skolor och på andra platser där ungdomar befinner sig 
för att erbjuda möjligheter för exempelvis praktik, sommarjobb och prao. På så sätt kan vi som arbetsgivare 
tidigt visa ungdomarna välfärdens alla viktiga och intressanta arbeten.  

Enligt rapporten Unga om välfärdsjobben gjord av SKR (2020) önskar 3 av 4 unga en trygg anställning. 
Samtidigt önskar unga balans mellan arbete och fritid, med påverkansmöjligheter på både arbetstider och 
arbetsuppgifter. Enligt Sunt Arbetsliv (2019) vill unga medarbetare ha en närvarande chef, samtidigt som de 
värdesätter god arbetsmiljö med bra stämning i arbetsgruppen. Det visar sig också att unga önskar goda karriär- 
och utvecklingsmöjligheter, vilket innebär att de vill ha möjligheten att utvecklas inom sitt yrkesområde, 
samtidigt som de har möjligheten att avancera och få mer ansvar. Det är inte liktydigt med, enligt SKR (2020), 
att de vill bli chefer eller få snabb löneutveckling.  

Unga är en viktig målgrupp både för att möte framtidens kompetensförsörjning och för att utveckla nya smarta 
arbetssätt (SKR, 2021). De unga kommer dock inte att räcka till för att klara rekryteringsutmaningen, utan fler 
personer mitt i livet behöver rekryteras till välfärden samtidigt som arbetslivet behöver förlängas. För 
kompetensförsörjningen är det av betydelse att möta både medarbetarens, verksamhetens och 
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arbetsmarknadens krav. Därför är det viktigt att analysera behov hos befintliga medarbetare och erbjuda 
kompetensutveckling för att utveckla medarbetare och verksamheter.  

Enligt en rapport från SKR (2019) är normen för att avsluta arbetslivet/”gå i pension” vid 65 års ålder 
fortfarande stark, men en tredjedel av de som besvarat frågan om hur länge de planerar arbeta, svarar att de 
kommer att arbeta till 67 år eller längre. För att förlänga arbetslivet och behålla medarbetare i arbete längre 
menar Sunt arbetsliv (2020) att arbetsgivare bör öka möjligheten till deltidsjobb, anpassade arbetstider och 
erbjuda utbildning i IT-verktyg. Trivsel, uppskattning och goda arbetsmiljöförhållanden generellt spelar stor 
roll, samtidigt som både psykiska och fysiska förutsättningar sätter ribban för hur länge man kan arbeta. Där 
kan arbetsgivare behöva hitta metoder för att möta upp äldre medarbetare, utan att göra det på bekostnad av 
andra medarbetare. 

Enligt undersökningen gjord av SKR (2019) har nästan 2 av 5 personer mitt i livet ingen uppfattning om de 
kan tänka sig arbeta i välfärden eller inte. Det talar för att arbetsgivare inom offentlig sektor behöver stärka 
marknadsföringen och kännedomen om kommunala yrken, öka attraktiviteten och tydliggöra vägarna till 
välfärdsjobben. Enligt samma undersökning visar SKR (2019) att intresset för välfärden främst finns hos 
kvinnor, men ökar hos män. Där finns en stor potential med tanke på att bara ca 20 procent av alla som arbetar 
i kommunerna idag är män.  

Personalnyckeltal i Lilla Edets kommun 2018–2020 
Personalnyckeltalen visar på att Lilla Edets kommun under de senaste två åren har minskat i totalt antal 
månadsavlönade med 3 procent (Årsredovisning, 2020). Under perioden 2018–2020 har kommunen genomfört 
en rad åtgärder för att möta ett utmanande ekonomiskt läge, vilket inneburit både anställningsstopp och större 
omorganisationer. Det kan ha påverkat personalnyckeltalen under dessa år.  

Personalnyckeltalen som redovisas i kompetensförsörjningsplanen är uttagna enligt den tidigare 
tjänstepersonsorganisationen. 

Anställda, könsfördelning 
och medelålder 

2018 
Antal personer 

2019 
Antal personer 

2020  
Antal personer 

Tillsvidareanställda 905 934 927 
Tidsbegränsade, 
månadsavlönade 

203 153 150 

Månadsavlönade 1107 1087 1077 
Varav kvinnor 944 926 915 
Andel kvinnor 85,3% 85,1% 85,0% 

Medelålder för samtliga 44,9 år 45,1 år 45, 1 år 
 
Sjukfrånvaro 2018–2020 

 

Den totala sjukfrånvaron i Lilla Edets kommun minskade mellan 2018 – 2019, för att öka markant under senare 
delen av tertialrapport 1 under 2020. En stor del av ökningen kan härledas till coronapandemin. Sektor 
socialtjänst ökade under denna period med 2 procent och sektor bildning med 2,3 procent. Viss förklaring kan 
finnas i att många yrken inom dessa sektorer har varit hårt belastade under pandemin och hanterat riskgrupper, 
arbetat i barngrupper med hög smittorisk och samtidigt haft begränsade möjligheter att arbeta hemifrån. Sektor 
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kommunledning har under perioden haft relativt stabil sjukfrånvaro. Sektor samhälle visar på en nedåtgående 
trend gällande sjukfrånvaron, där en minskning har skett med 3,4 procent.  

Sjukfrånvaro 2020 – kön (procent) 

 

I Lilla Edets kommun arbetar 85 procent kvinnor (Årsredovisning, 2020). På sektor bildning och sektor 
socialtjänst är sjukfrånvaron för kvinnor 8,7 procent respektive 11,4 procent. Sammantaget har kvinnor högre 
sjukfrånvaro än män i Lilla Edets kommun.  

Andelen som arbetar heltid i procent 

 
Exkl. vilande anställningar 

 
Exkl. vilande anställningar 

Mellan 2016 och 2020 har andelen som arbetat heltid ökat både i sektor socialtjänst som helhet och sett till 
enbart funktionshinderverksamheten och äldreomsorgen.  
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Antal tillsvidareanställda över 60 år  

 

Samtliga sektorer har under perioden 2018 till 2020 visat på en minskning av antalet tillsvidareanställda 
medarbetare som är över 60 år. Det betyder inte att dessa inte finns i arbete längre eller att de har gått i pension, 
men det innebär att antalet som arbetar efter 60 års ålder i Lilla Edets kommun har minskat.  

Pensionsprognos - baserat på medarbetare som fyller 65 år 
Pensionsavgångar 

 2020–2023 
2020* 

Antal personer 
2021 

Antal personer 
2022 

Antal personer 
2023 

Antal personer 
Sektor Socialtjänst 13 6 8 8 

Sektor Bildning 7 2 2 11 
Sektor Samhälle 1 0 0 0 

Sektor Kommunledning 0 0 0 0 
Lilla Edets kommun 21 8 11 19 

*2020 – faktiska utfallet av medarbetare som gick i pension 

Pensionsprognosen är en uppskattning av hur många medarbetare i Lilla Edets kommun som går i pension 
under de kommande åren baserat på antalet medarbetare som fyller 65 år respektive år. För 2021 prognostiseras 
att 8 personer ska gå i pension, där 6 personer återfinns i sektor socialtjänst och 2 personer i sektor bildning. 
Under 2022 och 2023 är pensionsavgångarna fortsatt prognostiserade till sektor socialtjänst och sektor 
bildning, antalet är dock något högre än under 2021. Nedan följer en sammanfattning av antalet 
prognostiserade pensionsavgångar avseende identifierade bristyrken från Arbetsförmedlingen och Lilla Edets 
kommuns mest frekvent rekryterade befattningar under 2020: 

 
De befattningar som rekryterades flest gånger under 2020 i Lilla Edets kommun var undersköterska, 
sjuksköterska, stödassistent, förskollärare, grundskollärare och socialsekreterare.  

Personalomsättning under 2020 - inkl. pensionsavgångar: 
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Personalomsättningen i kombination med ovan beskrivna pensionsprognos visar att dessa befattningsgrupper 
behöver särskilda insatser för att möta de kommande kompetensförsörjningsutmaningarna.  

Personalomsättning i procent 2018–2020 
Under perioden 2018–2020 har Lilla Edets kommun sänkt sin personalomsättning både inklusive och 
exklusive pensionsavgångar. Sänkningen är störst från 2019–2020 och kan till troligtvis härledas till pandemin, 
då fler personer troligen har valt att stanna hos sin arbetsgivare i stället för att byta arbete. 

 

Personalomsättning i procent 2018–2020 per sektor (inkl. pensionsavgångar) 
Personalomsättningen under 2018–2020 sett till kommunen som helhet har sjunkit, men uppdelat per sektor 
har ökning skett inom vissa sektorer. I sektor socialtjänst har personalomsättningen förvisso sjunkit under 
perioden, men hade under 2018 relativt hög omsättning. Under 2019 ökade personalomsättningen i både sektor 
bildning och sektor kommunledning, men sjönk något i sektor samhälle. Under 2020 har sektor samhälle haft 
hög personalomsättning och landade då på 23,2 procent. 

 

Personalomsättning i procent 2018–2020: Chefer 

 

Under 2020 har även personalomsättningen avseende chefsbefattningar i Lilla Edets kommun varit markant 
lägre i jämförelse med perioden 2018–2019.  

Identifierade kompetensförsörjningsutmaningar i Lilla Edets kommun 
Genom omvärldsbevakning och redovisade personalnyckeltal kan följande nuläge konstateras för Lilla Edets 
kommun på kort och lång sikt: 
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• Fortsatt behovsökning av välfärdstjänster i och med en åldrande befolkning nationellt. Personer i 
arbetsför ålder ökar, dock inte i samma takt som efterfrågan på välfärdstjänster (SKR, 2020) 

• Lilla Edets kommuns befolkningsprognos (2021) indikerar på en åldrande befolkning vilket 
överensstämmer med den nationella utvecklingen. Störst ökning förväntas i åldersgruppen 80–89 år, 
vilket kan medföra ökat behov av välfärdstjänster. Personer i arbetsför ålder förväntas också öka, men 
inte lika kraftigt. 

• Arbetsförmedlingen (2020) identifierade bristyrken: sjuksköterskor, undersköterskor, förskollärare, 
grundskollärare, IT-specialister, tekniker, kockar, civilingenjörer, drifttekniker värme- och vattenverk  

• Hög personalomsättning på flera identifierade bristyrken i Lilla Edets kommun. I varje sektor återfinns 
också ett bristyrke, där det är och fortsättningsvis kommer att vara svårt att rekrytera medarbetare 

• Hög sjukfrånvaro som ökat under de senaste åren i Lilla Edets kommun 
• Stor andel som arbetar deltid, främst inom sektor socialtjänst 
• Andelen medarbetare över 60 år har under perioden 2018–2020 minskat i Lilla Edets kommun 

Lilla Edets kommuns arbete för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna 
För att möta de identifierade kompetensförsörjningsutmaningarna och skapa förutsättningar för att Lilla Edets 
kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Genom 
att lyfta perspektivet och ta stöd i SKR:s nio strategier och ARUBA-modellen kan vi arbeta för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna och identifiera strategier för fortsatt arbete med kompetensförsörjning.  

SKR:s nio strategier är framtagna för att vara ett stöd i arbetet med att möta framtida kompetensbehov. 
Strategierna ger vägledning i inom tre större områden - att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar 
och att kunna erbjuda hållbara arbetsliv.  

ARUBA är en förkortning av att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avsluta. Genom att arbeta strategiskt med samtliga faser i ARUBA-
modellen skapar vi förutsättningar för att medarbetare och potentiella 
medarbetare ska uppfatta Lilla Edets kommun som en attraktiv arbetsgivare.   

Genom pågående och kommande insatser strävar Lilla Edets kommun efter 
att stärka arbetsgivarvarumärket och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 
av ännu fler. Ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar möjligheten till att 
medarbetare vill arbeta hos oss och utvecklas med oss, vilket skapar goda 
förutsättningar för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna.  

Attrahera 
Kommunens förmåga att attrahera medarbetare är starkt förknippat med arbetsgivarvarumärket och 
ledarskapet i verksamheterna. Den totala attraktionskraften är ett resultat av hur verksamheterna bedrivs och 
vilka förutsättningar som de olika yrkesrollerna ges. Vår attraktivitet skapas av chefer, medarbetare och 
förtroendevalda, där vi tillsammans behöver arbeta med hur vi kommunicerar och marknadsför oss internt, 
mellan sektorerna, men självklart även hur vi uppfattas externt av våra kommuninvånare och framtida 
medarbetare. Som arbetsgivare vilar ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsplatser med 
en god arbetsmiljö som lever upp till de krav nuvarande och framtida medarbetare ställer. 

För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare från både potentiella och befintliga medarbetare behöver det 
både finnas en vilja att möta medarbetares behov och att stötta medarbetarens utveckling genom kontinuerlig 
kompetensutveckling (SKR, 2020). En god introduktion till jobbet, ett gott kollegialt lärande och ett 

Rekrytera

Utveckla

Behålla

Avsluta

Attrahera
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fungerande ledarskap är sådant som bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv. 
Enligt SKR (2020) har de chefer som finns närmast medarbetarna en extra viktig roll.  

I Lilla Edets kommun behöver chefer ha goda möjligheter att vara ledare och realistiska 
förutsättningar för att driva och leda förändring tillsammans med sina medarbetare. Det 
ska finnas goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer som gör det 
utvecklande och hållbart att vara chef hos oss. Ledarskapet är av stor betydelse för att 
behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.  

Det visar sig också enligt SKR (2020) att arbetsgivare uppfattas som attraktiva genom 
att ta vara på den kompetens som redan finns, samtidigt som man skapar nya vägar för 
att rekrytera bredare. Att knyta kontakter med de som står långt från arbetsmarknaden 
och möjliggöra praktik är viktigt för att uppfattas som attraktiv. Lika så att knyta 
kontakter med unga vad gäller både högstadier, gymnasier, högskolor och universitet.  

För Lilla Edets kommun innebär det att nedan områden blir extra viktiga för att fortsätta 
attrahera både nya och befintliga medarbetare och stärka arbetsgivarvarumärket. 

o Utveckla ledarutvecklingsprogrammet för att stötta nya och befintliga chefer 
i deras arbete 

o Driva mentorskapsprogrammet KLOT (Kungälv, Lilla Edet, Orust och Tjörn) för chefer 
o Utvärdera och utveckla arbetet med att synas på sociala medier, karriärsidan, mässor, 

arbetsmarknadsdagar för att visa upp Lilla Edets kommuns arbetsgivarvarumärke, arbetsplatser och 
yrken 

o Utöka samarbetet och synliggöra kommunen ytterligare på bland annat Högskolan Väst och 
Praktikplatsen.se 

o Arbeta med yrkesambassadörer gentemot gymnasium och högskolor 
o Nätverkande med kommuner, Göteborgsregionen (GR) och andra arbetsgivare  

Rekrytera (och introducera) 
En extern rekrytering hänger direkt ihop med hur attraktiva vi är som arbetsgivare, där 
vi både har möjlighet att berätta mer om hur vi bedriver våra verksamheter samtidigt 
som vi får kännedom om hur många som är intresserade av att jobba hos oss. 
Rekryteringsprocessen ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt marknadsföra oss som 
arbetsgivare, där attraktiva platsannonser är själva kärnan i rekryteringsprocessen. När 
en medarbetare sedan påbörjar sin anställning i Lilla Edets kommun ska denna få en 
god introduktion till arbetet. Introduktionen lägger grunden för hur medarbetaren trivs 
på arbetet och hur arbetsuppgifterna utförs. En bra introduktion är en viktig investering 
för kommunens medarbetare – vår viktigaste tillgång.  

Alla medarbetare i Lilla Edets kommun ska ha goda förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv. Det stärker vårt arbetsgivarvarumärke och får befintliga och potentiella 
medarbetare att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare. Att skapa hållbara arbetsliv 
handlar enligt SKR (2020) inledningsvis om att ha ett strukturerat och förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Därför blir det systematiska arbetsmiljöarbetet ett av de viktigaste 
verktygen för Lilla Edets kommun att arbeta aktivt och metodiskt med i alla 
verksamheter och på alla nivåer. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att 
medarbetarna i vår kommun trivs och att sjukfrånvaron sänks.  

Att sänka sjukfrånvaron och hålla den på en stabil låg nivå minskar behovet av extra 
resurser till följd av sjukfrånvaro (SKR, 2020). För att minska behovet av extra resurser ytterligare är det av 
stor betydelse att förbereda organisationen för att fler ska kunna arbeta mer och för att förlänga arbetsliv. På 
så sätt kan vi möta upp det framtida kompetensförsörjningsbehovet genom att öka yrkenas attraktivitet samt 
öka jämställdheten mellan könen. För att fler ska kunna arbeta både längre och mer krävs inte bara ett gott 

86



 
 

12 
 

systematiskt arbetsmiljöarbete utan också uthållighet. För att förlänga arbetslivet behöver ålder beaktas i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eftersom det kan finnas viss skillnad mellan olika generationer. I Lilla Edets 
kommun är det strategiskt viktigt att skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska kunna arbeta mer och 
stanna i arbete längre.  

Nedan områden är viktiga för att rekrytera och introducera både nya och befintliga medarbetare och stärka 
arbetsgivarvarumärket genom att skapa hållbara arbetsliv. 

o Uppstart av att mäta medarbetarupplevelsen inom områden som exempelvis stress, engagemang och 
relationer till kollegor genom nytt IT-system 

o Vidareutveckla och digitalisera introduktionen för nya medarbetare 
o Fortsatt partsgemensamt arbete för att öka andelen som arbetar heltid genom Heltidsresan 
o Kartlägga och sammanställa behov för att se över hur vi som arbetsgivare kan skapa förutsättningar 

för att medarbetare ska vilja och kunna arbeta högre upp i åldrarna 
o Vid behov se över rekryteringsprocessen och stödmaterial för introduktion 
o Utvärdera arbetet ”Tidig kontakt vid sjukfrånvaro” och fortsatt arbete med tidig start på 

rehabiliteringen som ett led i att sänka sjukfrånvaron på kort och lång sikt och stötta medarbetare som 
är sjukfrånvarande 

Utveckla och Behålla 
För att minska rekryteringsbehovet på sikt behöver Lilla Edets kommun genomföra 
insatser som riktar sig mot att behålla de medarbetare och den kompetens vi redan har i 
kommunen. Att investera i medarbetare är att investera i verksamheten, och med en 
alltmer rörlig arbetsmarknad behöver vi som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling 
till våra medarbetare för att behålla dem och utveckla våra verksamheter. I läget efter 
coronapandemin kan ett sätt att utveckla och behålla medarbetare handla om att vara 
fortsatt tillåtande till distansarbete för de verksamheter och befattningar som har behov 
och/eller möjlighet till det.  

Utöver det kan det handla om att öppna upp för att arbeta både vertikalt och horisontellt 
med karriärvägar inom Lilla Edets kommun. Medarbetare är inte bara viktiga 
ambassadörer för arbetsgivarvarumärket utan besitter också viktig kompetens och 
erfarenhet. Genom att undersöka möjligheten att göra karriär inom Lilla Edets kommun 
stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke, samtidigt som arbetet med att erbjuda bra 
arbetsvillkor och goda möjligheter till kompetensutveckling måste fortgå.  

Att tänka nytt, ändra om och fundera över hur kompetens används på bästa sätt är ett sätt 
att möta kompetensförsörjningsutmaningarna (SKR, 2020). Det finns innovativa 
lösningar att hitta genom samverkan och delaktighet. Likväl som det är viktigt att se över 
bästa lösning inom enskilda verksamheter är det också av betydelse att se över om man 
kan hjälpas åt, arbetsgivare emellan, med spetskompetenser eller andra specifika personalgrupper. Det kan 
också handla om att arbeta sektorsöverskridande.  

En viktig strategi är också att hitta lösningar som avlastar eller stödjer medarbetare genom att utnyttja 
teknologin smart (SKR, 2020). Kanske kan vissa uppdrag automatiseras eller digitaliseras, så tid och resurser 
kan frigöras för andra uppdrag. Förhoppningen är att innovativa verktyg kan innebära att verksamheten 
utvecklas, samtidigt som medarbetare får stöd.  

Nedan områden är viktiga för att utveckla och behålla medarbetare i Lilla Edets kommun. 

o Utveckla och bevaka anställningsförmåner och hälsofrämjande aktiviteter 
o Vidareutveckla arbetet med hälsoinspiratörer som stöd i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa 
o Fortsatta insatser för att förbättra samverkan genom workshops och utbildning 
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o Kartlägga behov och erbjuda omställning via Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) 
o Planera, erbjuda och följa upp insatser för kompetensutveckling och intern rörlighet i till exempel 

medarbetarsamtalet 
o Undersöka möjligheten att kompetensförsörja identifierade bristyrken, så som sjuksköterska, genom 

att tidigt knyta befintliga medarbetare som studerar till yrket de utbildar sig till 

Avsluta 
Genom att vi ger medarbetaren ett bra avslut ökar vi möjligheten för att medarbetare återvänder och/eller 
rekommenderar Lilla Edets kommun som arbetsgivare. För att möjliggöra detta är det väsentligt att vi inhämtar 
information från medarbetare och chefer som väljer att lämna Lilla Edets kommun. Det är också viktigt att 
skapa goda förutsättningar och strategier för att överföra kompetenser mellan medarbetare för att motverka 
kompetensglapp när någon avslutar sin anställning.  

Nedan områden är viktiga för att medarbetare i Lilla Edets kommun ska få ett bra avslut och vi ska kunna 
vidareutveckla våra verksamheter när en medarbetare avslutar sin anställning. 

o Uppstart och utveckling av en automatiserad avgångsenkät  
o Genomföra avgångssamtal med medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin anställning på egen 

begäran 
o Vid behov se över verksamheten och fundera över om något ska förändras eller om annan kunskap 

behövs när en medarbetare avslutar sin anställning 
o Vidareutveckla strategier för bra kunskapsöverföring och överlämning från medarbetare som väljer att 

avsluta sin anställning  

Lilla Edets kommuns strategier 2021–2023 
Lilla Edets kommuns arbete för att möta kompetensförsörjningsutmaningar kan sammanfattas i följande fyra 
strategier. Dessa strategier är särskilt viktiga att fokusera på under de kommande åren.  

 

 

 

 

 

o Möjliggöra karriärutveckling: Genom att hitta nya vägar för karriärutveckling stärker vi vårt 
arbetsgivarvarumärke och behåller medarbetare inom kommunen. 

o Förlänga arbetslivet: Att skapa förutsättning för hållbara arbetsliv som gör att medarbetare kan arbeta 
kvar längre minskar behovet av rekrytering och är en viktig strategi för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna. 

o Prioritera arbetsmiljöarbetet: En bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar gör inte bara att medarbetare 
trivs och vill stanna utan är också ett led i att sänka sjukfrånvaron och på så vis minska behovsökningen 

o Öka heltidsarbetet: Att öka andelen som arbetar heltid innebär att viss behovsökning minskar och 
besvarar en del av hur Lilla Edets kommun ska arbeta strategiskt för att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna 

Den totala översikten av kommungemensamma aktiviteter kopplade till de fyra strategierna återfinns i 
tillhörande handlingsplan. 

Förlänga 
arbetslivet

Prioritera 
arbetsmiljöarbetet Öka heltidsarbetet Möjliggöra 

karriärutveckling 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 155 
Yttrande över remiss till Plan för civilt försvar för Västra 
Götaland 
Dnr KS 2021/316 
 
Sammanfattning 
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kategori 1 kommuner i länet, 
Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, Migrationsverket, 
Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, 
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet ska få 
möjlighet att ge sin syn på Plan för civilt försvar för Västra Götaland. 
 
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida 
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd 
beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning 
under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras 
planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet. 
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller 
och uppgifter. 
 
De frågor som önskas besvaras är:  
 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas.  
 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.  
 Bör något läggas till? 
 Bör något tas bort? 
 
Beslutsunderlag 
Remiss för yttrande – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
Missiv utkast 
Huvuddokument – Plan för civilt försvar Västra Götaland 
Bilaga 1.0 - Ledning och samordning 
Bilaga 7.1 - Befolkningsskydd och skyddsrum 
Bilaga 7.2 - Utrymning och inkvartering 
Bilaga 7.3 - Räddningstjänst under höjd beredskap 
Bilaga 13 - Utbildningsväsende och barnomsorg 
Bilaga 14 – Undanförsel och förstöring 
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-01 
 
 

90



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I kommunens arbete med det civila försvaret kommer olika sorters sociala konsekvenser 
alltid behöva tas i beaktande.   
 
Sociala konsekvenser 
I kommunens arbete med det civila försvaret kommer olika sorters sociala konsekvenser 
alltid behöva tas i beaktande.   
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har inga invändningar mot innehållet i 
planen utan ser den som ett bra stöd i det fortsatta arbetet med civilt försvar. 
Syfte och mål är tydligt. Innehåller är begripligt och det finns inte behov av 
ytterligare tillägg eller något som bör plockas bort.  

2. Kommunstyrelsen anser dock att ekonomiska medel och uppgifter bör tilldelas 
kommunerna i likhet med ”Överenskommelse om kommunernas arbete med 
civilt försvar”. De ekonomiska medel som kommunen erhåller från 
överenskommelsen omfattar i nuläget inte de arbetsuppgifter som krävs gällande 
kommunens planering inför höjd beredskap. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-30 KS 2021/316 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Yttrande över remiss till Plan för civilt försvar för Västra 
Götaland 
 
Dnr KS 2021/316 
 
Sammanfattning 
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kategori 1 kommuner i länet, 
Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, Migrationsverket, 
Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, 
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet ska få 
möjlighet att ge sin syn på Plan för civilt försvar för Västra Götaland. 
 
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida 
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd 
beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning 
under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras 
planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet. 
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller 
och uppgifter. 
 
De frågor som önskas besvaras är:  
 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas.  
 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.  
 Bör något läggas till? 
 Bör något tas bort? 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss för yttrande – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
Missiv utkast 
Huvuddokument – Plan för civilt försvar Västra Götaland 
Bilaga 1.0 - Ledning och samordning 
Bilaga 7.1 - Befolkningsskydd och skyddsrum 
Bilaga 7.2 - Utrymning och inkvartering 
Bilaga 7.3 - Räddningstjänst under höjd beredskap 
Bilaga 13 - Utbildningsväsende och barnomsorg 
Bilaga 14 – Undanförsel och förstöring 
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Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2021-12-01 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Idag tilldelas kommunen en viss ersättning för arbetet med civilt försvar enligt 
”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar” som tecknats mellan 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Dessa medel omfattar i dagsläget inte de mer omfattande 
arbetsuppgifterna som beskrivs i ”Plan för civilt försvar i Västra Götalands län”. Detta 
medför att om kommunen har för avsikt att fortsätta med de åtaganden som beskrivs i 
planen så kommer ytterligare personalkostnader tillkomma. Detta behöver i så fall 
utredas vidare. 
 
Sociala konsekvenser 
I kommunens arbete med det civila försvaret kommer olika sorters sociala konsekvenser 
alltid behöva tas i beaktande.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun har inga invändningar mot innehållet i planen 
utan ser den som ett bra stöd i det fortsatta arbetet med civilt försvar. Syfte och mål är 
tydligt. Innehåller är begripligt och det finns inte behov av ytterligare tillägg eller något 
som bör plockas bort.  
 
Kommunstyrelsen anser dock att ekonomiska medel och uppgifter bör tilldelas 
kommunerna i likhet med ”Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar”. De ekonomiska medel som kommunen erhåller från överenskommelsen 
omfattar i nuläget inte de arbetsuppgifter som krävs gällande kommunens planering 
inför höjd beredskap. 
 
 
 
 
David Morgardt 
Säkerhetschef 
david.morgardt@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Administrativa avdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Säkerhetschef David Morgardt 
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Remiss för yttrande - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
 

Bifogat finns utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar. Syftet med planen är att den ska vara 
inriktande, vägledande och stödjande för kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett 
stöd för myndigheter med anknytning till länet. 

Av bifogat missiv framgår vilka bilagor som bifogas huvuddokumentet samt vilka bilagor som 
kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle.  

Samtliga aktörer förväntas yttra sig över missiv, huvuddokumentet, bilaga 1 (ledning och 
samordning), bilaga 7.2 (utrymning och inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring).  

Kommun och räddningstjänst förväntas yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3 
(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet och barnomsorg).  

De frågor vi vill ha svar på är: 

• Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på vad som 
behöver förtydligas. 

• Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag. 
• Bör något läggas till? 
• Bör något tas bort? 

Vi önskar era synpunkter och kommentarer senast den 22 oktober 2021. Svaren skickas till 
carolina.sundelin@lansstyrelsen.se.  

Målet är därefter att bifogade dokument ska beslutas och delges aktörer i länet kring årsskiftet 
2021/2022. Dokumenten kommer vid färdigställandet att infogas i Länsstyrelsens dokumentmall med 
emblem.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

 

Carolina Sundelin 

Beredskapshandläggare för civilt försvar  
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Tel: 010-224 43 15 

Mobil: 0730714301 
Växel: 010-224 40 00  
carolina.sundelin@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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Huvuddokumentet 
Avsikten med Huvuddokumentet är att belysa vikten av Västra Götaland ur ett strategiskt perspektiv, 
översiktligt beskriva viktiga områden och infrastruktur, beskriva olika scenarion och delge en öppen 
hotbildsbeskrivning för länet. 

Beskrivningen av hotbilden är öppen information och kan delas och användas för egen planläggning. 
Resultatet av planläggningen kan däremot komma att omfattas av sekretess. Det ligger hos 
respektive aktör att beakta sekretessnivån i den egna planläggningen. Avsikten med avsnittet om 
Folkrätten är att redan i beredskapsplanläggningen värna civilbefolkningen och viktiga civila objekt. 

Strategiskt viktiga områden1 
Ur ett svenskt perspektiv är Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. Där finns rikets 
ledning inklusive regering, riksdag samt flera viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället. 
Regionen är också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor befolkningskoncentration.   

För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för 
Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av 
tredje part. De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller 
krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och 
Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via västkusten och Göteborg, via västra 
Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna 
Trondheim och Narvik. Förbindelserna över Öresund till Danmark kan också vara relevanta men 
bedöms i ett krigsfall snabbt få stora begränsningar. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för 
försörjningen av Sverige, Finland och Norge.  

Andra delar av Sverige, t.ex. marinstridskrafternas baseringsområden och flygstridskrafternas baser 
samt arméstridskrafternas koncentreringsvägar och koncentreringsområden är åtminstone initialt 
viktiga för möjligheten att försvara Sverige mot ett angrepp. 

För att säkerställa förbindelser för tilltransport av förstärkningar i händelse av kris och krig krävs 
säkra luft- och sjövägar. Ett framskjutet luftförsvar med mark- eller fartygsbaserade luftvärnssystem 
och stridsflyg är viktigt för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra militära operationer i regionen. 
Gotland (och Bornholm), Östersjöinloppen med Öresund och svenska västkusten samt luftrummet 
över södra Sverige är därför viktiga för Natos försvar av norra Europa. 

  

 
1 ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-
2025, sid 73-74 
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Bilden illustrerar olika tänkta förbindelser och flöden till Sveriges strategiskt viktiga områden. 
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Länets geografi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tio största orterna är2: 

 

 

 

 

 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Götalands_län, hämtad 2020-11-17, kl. 16.33. 

       Fakta om Västra Götaland: 

• 49 kommuner

• 1,6 miljoner invånare

• 17 procent av landets befolkning

• 67 invånare per kvadratkilometer 

• 24 000 kvadratkilometer landyta

• 6 procent av landets yta

• 24 mil från norr till söder och från väster 
till öster
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Viktig infrastruktur i länet 

Vägar; E 6 Göteborg-Oslo, E 6 Göteborg-Malmö, E 45 Göteborg – Karesuando, E 20 Göteborg – 
Stockholm, Rv 40 Göteborg – Västervik 

Järnväg; Västra Stambanan, Norgebanan Göteborg-Oslo, Bohusbanan Strömstad-Göteborg, 
Västkustbanan, Kust till kust-banan Göteborg – Karlskrona 

Flygplatser; Landvetter flygplats, Trollhättans flygplats 

Hamnar; Göteborgs hamn med järnväg, Strömstads hamn med järnväg, Lysekils hamn med järnväg, 
Uddevalla hamn med järnväg, Wallhamn Tjörn 

Vattenleder; Göta älv, Trollhättekanal 

 

 

 

I nordost angränsar Sverige och Västra Götalands län till Norge. Angränsande län är, Värmland och 
Örebro län i norr. Östergötlands län i väster, Halland och Jönköpings län i söder. 

Landpassagen mellan Vänern och Vättern samt norska gränsen och Vänern är kritisk för flöden ut och 
in i länet. 

Bild Länsstyrelsen Västra Götaland
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I norr (Dalsland) karaktäriseras länets terräng av gott om sjöar, slätter, låga bergsplatåer och 
vildmark.3 Vattendragen Stora Le och Lealången med Dalslands kanal, Västra och Östra Silen 
begränsar rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning mellan landgränsen till Norge och Vänern. 

Landskapet och kusten i väster (Bohuslän) är relativt bergigt, särskilt de östra delarna. Det är ganska 
fattigt på större sjöar. Större sjöar att nämna är Öresjö (11 km²) och Södra Bullaresjön på 10 km². 
Andra större sjöar är Kornsjöarna (på gränsen mot Dalsland), Kärnsjön, Norra Bullaresjön och Stora 
Hällungen. Det största vattendraget är Göta älv som vid Kungälv delar sig och med sin övre gren, 
Nordre älv, rinner genom landskapet. Andra betydande vattendrag är Örekilsälven, Enningdalsälven 
och Kynne älv.4 

Centrala och östra delen av länet (Skaraborg) karaktäriseras av jordbruksbygd med öppna fält och 
med skog i det norra området mellan Vänern och Vättern. I norra området mellan Vänern och 
Vättern begränsas rörligheten i nordöstlig – sydvästlig riktning av sjöarna Skagern och Ungern samt 
även av övergångar över Göta kanal. 

Inlandet av Västra Götaland (Sjuhärad) är tämligen kuperat och rik på skogar och sjöar. Bland stora 
sjöar i, eller delvis i, Sjuhäradsbygden märks Fegen, Lygnern, Lönern, Sämsjön, Säven, Viaredssjön, 
Tolken, Visen, Yttre Åsunden, Åsunden, Öresjö, Östra Nedsjön och Östra Öresjön.5  

 

Hotbilden  
Hotbilden som beskrivs nedan är hämtad från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och är öppen 
information. Hotbilden beskriver olika situationer och vad som kan föranleda att beredskapen höjs. 
Fem olika situationer beskrivs. I fyra av situationerna beskrivs förutsättningar för att; kunna värna 
civilbefolkningen, säkerställa de samhällsviktiga funktionerna, stöd till Försvarsmakten samt exempel 
på variationer.   

Beredskapshöjning, mobilisering av Försvarsmakten och transport till 
utgångsområden6  
Situation som beskrivs berör mobilisering och koncentrering av Försvarsmaktens krigsförband i ett 
läge där ett begränsat väpnat angrepp ännu inte inträffat, men kan vara förestående. 

Situation och händelseförlopp   

Detta avser en situation där ett internationellt skeende och en hotbild mot Sverige föranleder 
regeringen att besluta om höjd beredskap. Ett angrepp på Sverige föreligger inte, men kan tänkas 
vara nära förestående. Det militära försvaret ska då mobiliseras, varvid mycket korta tidskrav gäller. 
Huvuddelen av krigsförbanden ska, efter beslut om höjd beredskap, kunna påbörja lösande av 
uppgift inom några dagar och samtliga delar inom en vecka. Efter mobilisering ska krigsförbanden 
transporteras från mobiliseringsorten till områden enligt grundförsvarsplan eller särskilt beslut.  

Parallellt med ovan ska det civila försvaret vidta åtgärder på sitt område som föranleds av beslut om 
höjd beredskap. Dessa två parallella processer torde medföra en avsevärd belastning på 
samhällsmaskineriet, inte minst på ledningsfunktionerna.    

 
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalsland, hämtad 2020-11-17, kl. 17.17. 
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bohuslän, hämtad 2020-11-17, kl. 17.18. 
5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjuhäradsbygden#Geografi, hämtad 2020-11-17, kl. 17.19. 
6 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 5–8. 
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Mobilisering och utgångsgruppering av Försvarsmaktens krigsförband innebär bland annat att:   

• huvuddelen av krigsförbandens personal, vilken normalt inte tjänstgör på förband, ska ta sig 
till förbanden. 

• vid förbanden ska personalen inmönstras, utrustas, förplägas, förläggas och sättas i arbete. 
Eventuellt genomförs inskjutning av vapen etc.  

• materiel och förnödenheter som lagras centralt ska fördelas och föras ut till förbandens 
mobiliseringsplatser � materiel och förnödenheter från lokala förråd utanför 
garnisonsområdet ska föras till förbanden och där fördelas – vissa av transporterna enligt 
denna och ovanstående punkt behöver skyddas.  

• materiel på verkstad ska snabbt göras användbar och återföras till förbanden  
• sådan materiel och sådana förnödenheter som Försvarsmakten/Försvarsmaktens 

logistik/Försvarets materielverk inte lagerför (i tillräcklig mängd) ska upphandlas, tas emot 
och distribueras till förbanden  

• civila fordon (eller andra resurser) som Försvarsmakten ska ta i anspråk under längre tid ska 
ställas till Försvarsmaktens förfogande och inmönstras, samt att  

• förband som fyllts upp med personal, materiel och förnödenheter ska förflyttas från 
mobiliseringsplats till tänkt operationsområde.  

Ovanstående kan endast i ett fåtal fall genomföras enbart med Försvarsmaktens egna resurser. I de 
flesta fall krävs tillförsel av resurser inte bara från Försvarsmaktens logistik och/eller Försvarets 
materielverk (FMV), utan också i hög grad från civila aktörer. Som exempel kan nämnas den sista 
punkten ovan, där civilt stöd krävs såväl för själva transportrörelsen som för tankning, förplägning, 
inkvartering etc., under transporten och (initialt) i operationsområdet. Ett annat exempel är 
förnödenheter som skall köpas upp eller rekvireras vid mobilisering, såsom fordonsbränsle, 
livsmedel, hygienartiklar, bärbara datorer och batterier.   

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Eftersom situationen inte omfattar några militära angrepp riktade mot Sverige är det inte fråga om 
att genomföra någon verksamhet som ska skydda befolkningen mot verkningar av direkta 
krigshandlingar. Däremot innebär beredskapshöjningen i sig att eventuella förberedelser som behövs 
för att få den nödvändiga förmågan på plats inför ett eventuellt förestående angrepp snabbt måste 
initieras och genomföras. Dessa åtgärder kan dock vidtas utan att samtidigt behöva hantera 
konsekvenser av ett angrepp mot Sverige.   

I en utvidgad mening om att värna befolkningen kan andra tidiga åtgärder vara angelägna i händelse 
av att beredskapen höjs, inte minst för att informera befolkningen om vad detta kan innebära för 
”det dagliga livet” hos den enskilde. Det är också viktigt att sprida korrekt information om 
händelseutvecklingen för att undvika panik och oro i befolkningen i samband med 
beredskapshöjningen. Vikten av sådana åtgärder skulle öka mångfaldigt i händelse av att Sverige är 
utsatt för spridning av desinformation, rykten eller andra inslag av påverkanskampanjer.   

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
I den här situationen ska hela samhället samtidigt ställa om från fredsmässiga förhållanden till höjd 
beredskap. Det civila försvaret behöver snabbt kunna växla från ett fredstida planeringsläge till att 
kunna lösa sina uppgifter under höjd beredskap.  

Det finns här en utmaning i att upprätthålla förmågan inom olika sektorer under själva omställningen 
av den egna verksamheten från fredstida förhållanden till höjd beredskap.  Vid ett beslut om höjd 
beredskap och mobilisering av Försvarsmakten kan befolkningen komma att tolka åtgärderna som att 
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kriget står för dörren, vilket kan tänkas utlösa spontan evakuering, hamstring av förnödenheter, 
finansiell oro, stora kontantuttag, trafikstockningar etc. Detta, i kombination med mobiliseringen, 
kan leda till behov av reglering av rörelser, ingripanden i varuhandel och finansväsende, kraftigt 
ökade behov av polisiära insatser, förstärkt information till allmänheten etc.  Samhällets olika 
sektorer påverkas också, i olika utsträckning, av Försvarsmaktens brådskande behov av stöd för att 
genomföra mobilisering och koncentrering.  

Försvarsmaktens behov av bl.a. transportmedel och förnödenheter leder rimligen till utträngning av 
fredstida civila behov. Lastbilar och förare kommer att tas ur civil trafik för att köra åt försvaret, 
framkomligheten på vissa vägar och järnvägar kan åtminstone temporärt nedgå, och dieselolja och 
livsmedel i bensinstationer och stormarknader längs med aktuella transportleder kan komma att 
reserveras för Försvarsmaktens behov. Även om mobiliseringen av personal är försumbar i relation 
till den totala arbetskraften, kan den dock lokalt få effekter. Slutligen kan det inte uteslutas att 
konkurrens om vissa resurser kan uppstå mellan det militära försvaret och det civila.   

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret   
Detta typfall innebär att det militära och det civila försvaret samtidigt ska genomföra omställning 
från ett fredsläge till höjd beredskap. För det militära försvarets del innebär det mobilisering med 
mycket korta tidskrav. Tidskraven för det civila försvarets uppgift att bidra till Försvarsmaktens 
förmåga behöver motsvara tidsförhållandena för det militära försvaret och tidsmässigt spegla dess 
behov av stöd. Stora lokala och regionala skillnader kommer att finnas avseende vilket och hur 
mycket stöd det militära försvaret behöver i denna situation. Om planering för mobilisering och 
uppmarsch inte finns och är känd och övad även av de civila aktörer vars hjälp behövs, kan läget bli 
kaotiskt på ett sätt som både försenar/försvårar mobiliseringen och ställer till betydande problem på 
civil sida, åtminstone i de regioner som är direkt berörda.  

Exempel på variationer  
Partiell mobilisering: Situationen förutsätter att en fullständig mobilisering av det militära försvaret 
ska genomföras och att mobiliseringen kan ske utan yttre störningar. Partiell mobilisering av olika 
grader kan också tänkas, liksom mobilisering endast av förband för vissa funktioner eller avsedda för 
vissa landsdelar. Partiell mobilisering av vissa delar av Försvarsmakten torde kombineras med 
beredskapshöjningar inom återstående delar. Mobilisering med brevinkallelse kan vara ytterligare en 
variation, liksom olika grader av höjningar av beredskapen på den civila sidan i samband med militär 
mobilisering. Slutligen bör möjligheten att extern aktör stör mobiliseringen beaktas.   

Förvaringstid: Situationen kan variera genom olika förvaringstider, dvs. under hur lång tid före själva 
mobiliseringen den har kunnat förutses och förberedas. Ju längre den tiden är, desto bättre 
samarbete mellan militärt och civilt försvar kan förutses.   

Förtida angrepp utan användning av militärt våld: Situationens utgångsläge är att det finns en hotbild 
mot Sverige som en del av ett större internationellt skeende och utan att det genomförs några 
identifierade fientliga aktiviteter riktade mot Sverige. Förutsättningarna för övergången till höjd 
beredskap skulle skilja sig i ett läge där Sverige under detta skeende istället är föremål för angrepp i 
form av t.ex. cyberattacker mot olika institutioner i samhället, sabotage riktade mot olika 
samhällsfunktioner och påverkanskampanjer riktade mot befolkningen. Å ena sidan skulle 
medvetenheten om risken för upptrappning av konfliktskeendet öka, men å andra sidan kan 
belastningen på enskilda samhällsfunktioner vara så stor att det tärt på uthållighet och 
förstärkningsresurser innan beslut om höjd beredskap fattas.   

103



 

 

Angrepp med fjärrstridsmedel m.m. riktat huvudsakligen mot civila mål7  
I den här situationen riktar sig angriparen mot civila mål som elförsörjning, telekommunikationer, 
transportsystem etc. Syftet är att försvaga eller lamslå Sveriges vilja och förmåga att agera i en 
konflikt. Ytterst är syftet att påverka Sveriges vilja att agera i en pågående och eskalerande 
internationell kris. Angriparen vill inledningsvis dels demonstrera sin kapacitet, dels skapa allmän 
osäkerhet och rädsla. I ett senare skede är syftet främst att försvåra reparationer/återuppbyggnad 
och svensk mobilisering.  

Situation och händelseförlopp 

Händelseförloppet i situationen är eskalerande, från mindre, dolda (dvs. med okänd angripare) och 
för Sverige svårtolkade attacker, till öppet angrepp från främmande makt. I ett första skede riktas 
dolda angrepp mot en rad samhällsfunktioner och ansträngningar görs för att dölja spåren och/eller 
att rikta misstankar åt annat håll. Sabotagegrupper och cyberangrepp används inledningsvis för att 
lokalt orsaka avbrott i el-, tele- och IT-system.  

Angriparen iscensätter även olyckor i form av explosioner, haverier m.m. Geografiskt är målen 
utspridda över riket, även om storstadsområdena är något mer utsatta. Avbrott i kommunalteknisk 
försörjning i form av vatten, avlopp och fjärrvärme drabbar enskilda kommuner. Angreppen skapar 
successivt allt större osäkerhet i samhället och försvårar kommunikation och ledning. Utsatta 
kommuner får svårt att hantera situationen och behöver olika typer av stöd. Angriparen övergår 
efter en tid från dolda till mer öppna attacker och ett hastigare förlopp. I det här skedet använder 
angriparen cyberangrepp, sabotagegrupper och fjärrstridsmedel, t.ex. kryssningsrobotar, mot viktiga 
funktioner i samhället. Obemannade system används för såväl underrättelseinhämtning som 
vapenbärare.  

Det står nu klart för Sverige att angreppen är antagonistiska och regeringen förbereder beslut om att 
höja beredskapen och mobilisera.  Efter 3-5 dagar med allt fler öppna attacker anbefaller regeringen 
höjd beredskap. Angriparen utökar i detta skede målkategorierna; symboliska och politiskt viktiga 
mål angrips nu öppet. Upprepade attacker mot knutpunkter lamslår transporter och 
kommunikationer, vissa ledningsfunktioner och -system slås ut, sjukvården blir allt mer överbelastad 
och allt större delar av landet saknar fungerande el- och VA-försörjning. Betalningssystemet fungerar 
endast i begränsad omfattning. Det finns i detta skede en stor vilja hos befolkningen att ”göra något”.   

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Civilbefolkningen drabbas framförallt allt av indirekta effekter av fientliga angrepp, i första hand 
genom att flera grundläggande funktioner såsom elförsörjning och telekommunikationer delvis slås 
ut och lokalt slås ut helt.  

De inledande angrepp som utförs innan beredskapen höjs innebär att den fredstida krisberedskapens 
strukturer och resurser är hårt ansträngda när beslutet om höjd beredskap fattas. Situationen ställer 
krav på förmåga att hantera såväl direkta som indirekta effekter av förstörd infrastruktur.  Eftersom 
angreppen sker mot ett brett spektrum av mål, utspridda över landet, är det svårt att förutsäga vilka 
områden som står på tur att drabbas av angrepp och därmed är särskilt farliga att vistas i. Även 
beslut om evakuering av vissa områden försvåras. Lokalt uppstår förluster och skadeutfall inom 
civilbefolkningen efterhand som fjärrstridsmedel sätts in mot olika infrastrukturanläggningar.  

Träffsäkerheten varierar mellan olika fjärrstridsmedel och därmed också skadeutfallet i området 
kring de egentliga målen. I några av de värst angripna områdena sker spontan evakuering till 

 
7 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 8–13. 
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områden som anses säkrare.  Viktigt blir förmågan att flytta resurser dit behoven av stöd till 
civilbefolkningen blir som störst, såväl i de områden som drabbas och i de områden dit de som 
spontan evakuerar tar sig. Vid organiserad evakuering förutsätts detta ske till områden där 
mottagandet kan hanteras med ordinarie eller i förväg tillförda resurser. Information till allmänheten 
är av största vikt för att undvika panik i samband med de allvarliga händelser som drabbar samhället. 
De rikstäckande systemen för information och kommunikation antas bara delvis fungera, så 
möjligheterna att nå allmänheten med information via ordinarie kanaler är kraftigt begränsade. 
Behoven av att upprätta olika alternativa kanaler för att nå ut med information är stora.  

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
Elektroniska kommunikationer i form av bl.a. telefoni och internettrafik, energiförsörjning och 
transporter är de sektorer som sannolikt utgör primära mål eftersom avbrott snabbt får 
följdverkningar för övriga sektorer.  Nästan alla tjänster i samhället är idag beroende av datoriserade 
styrsystem. Industriella system, som i dag sammankopplas med andra datorsystem och med internet, 
gör t.ex. att en angripare kan sitta var som helst i världen och genomföra attacker. Angrepp som 
leder till störningar eller avbrott i energisektorn, medför snabbt ökande behov av 
reservkraftförsörjning.  

Angreppen sker inledningsvis i mindre skala och slår mot enskilda kommuners verksamhet (främst 
kommunalteknisk försörjning) vilket leder till ett hårt tryck på kommunerna, som snart tvingas 
prioritera resurser.   

I ett senare skede angrips viktiga knutpunkter på nationell nivå med stora störningar i elförsörjning 
och kommunikationer som följd. På respektive nivå finns ett stort behov av reservkraft för att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Elsektorn är i sig beroende av reservkraft och en fungerande 
distribution av drivmedel. För elektroniska kommunikationer finns enligt Post- och telestyrelsen (PTS) 
reservkraft för kortare avbrott. Även här finns dock ett beroende av drivmedelsförsörjning, liksom 
hos enskilda verksamheter och användare som förfogar över egna reservelverk. Sammantaget gör 
detta att tillgång till reservkraft och fungerande distribution av drivmedel blir kritiska resurser för 
flera funktioner i detta typfall.  Drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer att utgöra en 
kritisk resurs relativt tidigt i detta typfall.  

Transportsektorn, som spelar en central roll för distribution av varor, handel etc. kan utgöra mål för 
direkta angrepp (på vägar, broar, hamnar, flygfält) eller drabbas indirekt vid angrepp mot 
drivmedelsförsörjningskedjan, IT och/eller elförsörjning.  

I och med ”just-in-time”- principen är lagringstider för de flesta varor (inklusive livsmedel) korta och 
lagren finns ofta i praktiken i transporterna, vilket ökar sårbarheten. Beslut om prioriteringar blir 
nödvändiga och utöver det ökade behovet av drivmedelsförsörjning till reservkraft m.m. kommer 
försörjning av varor, förflyttningar etc. behöva prioriteras ytterligare gentemot det civila och militära 
försvarets behov.  Sekundärt riskerar samtliga el-, tele- och IT-beroende verksamheter att drabbas, 
med avbrott i information, ledning, betalningssystem, distributionssystem m.m. som följd.  

Störningar i betalningssystemet i form av brist på kontanter, uteblivna transfereringar och inga 
möjligheter att betala med kort etc. skapar oreda i samhället.  

Störningar i handels- och industrisektorn leder till brist på viktiga varor och reservdelar samt problem 
med lagring, hantering av gods och transporter.  

Även om lagerhållningen har minskat finns fortfarande en viss lagerhållning av jordbruksprodukter 
och livsmedel i alla delar av livsmedelssektorn. Givet ett relativt snabbt händelseförlopp torde 
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livsmedelssektorn, trots problem med el-avbrott och störningar i distributionskedjan, kunna leverera 
vissa förnödenheter till befolkningen (försvaret inräknat).   

Hälso- och sjukvårdssektorn kan bli överbelastad lokalt vid angrepp och få hantera skador som kräver 
specialistvård och särskild utrustning (t.ex. vid brännskador och strålskador). Trots att 
avbrott/störningar i el och IT försvårar verksamheten antas sektorn fungera, genom prioriteringar 
och omfördelningar av patienter, läkemedel och utrustning. Enligt Socialstyrelsen finns reservkraft 
som kortvarigt täcker sjukhusen, men förutsättningen för drift vid längre avbrott är, som beskrivits 
ovan, att drivmedelsleveranserna fungerar.  

Sektorn skydd och säkerhet är el- och IT-beroende. Försvar, polis, räddningstjänst, kustbevakning etc. 
är i huvudsak rikstäckande och bör fungera med hjälp av prioriteringar samt omflyttningar av 
personal och utrustning.   

Sektorn offentlig förvaltning/ledning/stöd antas trots beroende av el, tele och IT kunna fungera 
tillräckligt väl. Större ledningsplatser etc. kan i ett senare skede utgöra primära mål, men antas ha 
fysiskt skydd och reservkraft. Beroende på målval kan störningar i främst nationell ledning uppstå.  
Direkta attacker tillsammans med generella IT- och teletrafikstörningar innebär en risk för att viktiga 
beslut feltolkas eller fastnar i beslutskedjan.    

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
Situationen ger att samhällets förmåga att stödja det militära försvaret är försvagad på grund av 
angrepp mot infrastruktur och vitala funktioner. En trolig utveckling inledningsvis är att de civila 
delarna av samhället kommer att efterfråga stöd från Försvarsmakten för att kunna hantera 
konsekvenserna av angreppen.  

En viktig fråga är i vilken utsträckning det militära försvaret kan stödja de civila delarna av samhället, 
målkonflikt för att uppnå sådant stöd kan förekomma – särskilt i ett skede där de själva har höjt sin 
fredstida beredskap och när förberedelser kan antas pågå inför ett eventuellt regeringsbeslut om 
höjd beredskap. Det senare innebär bl.a. större tonvikt på gränsövervakning, skyddsobjekt, skydd av 
transporter, egenskydd, samt spaning mot tänkbara angripares förberedelser för angrepp.  I ett 
senare skede med öppna angrepp, kommer försvarets behov av stöd att öka på flera områden (t.ex. 
bevakning, reparationer, drivmedelstillförsel) samtidigt som de civila delarna av samhällets resurser 
och förmåga i varierande grad är hårt pressade och i vissa fall uttömda.  

Elförsörjning, telekommunikationer, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning, sjukvård och 
transporter/logistik är områden där Försvarsmakten bedöms ha särskilda behov av stöd från det 
omgivande samhället. Detta ställer krav på gemensam planering med Försvarsmakten. Exempel där 
samverkan mellan det civila och militära försvaret är extra viktigt är inom områden gällande kunskap 
om prioriteringar, skyddsobjekt samt sekretessfrågor.  

Exempel på variationer – se gul markerat längst ner i stycket 
Öppna angrepp från start: Angriparen kan t.ex. gå direkt till öppet angrepp (se avsnittet om militärt 
angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning) utan föregående dolda attacker, för att söka 
full effekt direkt (inom gränsen för de resurser som kan avvaras). Dock kan en eskaleringslogik 
tillämpas även här. Detta beror bl.a. på angriparens avsikt att agera i det korta eller längre 
tidsperspektivet. En variant på dolt uppträdande under ett upptrappningsskede syftar till att höja den 
lamslående effekten av en öppen attack. Cyberangrepp kan t.ex. genomföras som smygande 
operationer, där det inte går att avgöra vem som är måltavla, angreppets syfte eller hur angreppen 
genomförs. Angreppen kan även döljas så att de som drabbas är ovetande om själva angreppet. 

106



 

 

Utdragen period med dolda angrepp mot samhällsviktiga funktioner: Dolda inledande angreppen 
sprids ut över en lång period. Det finns möjligheter att anpassa krisberedskapen och utnyttjandet av 
befintliga resurser till den situation som råder. Skyddet av ännu icke angripna system och 
installationer kan anpassas och förstärkas. Försvarsmakten får längre tid på sig att förbereda ett 
eventuellt kommande beslut om höjd beredskap.   

Tyngdpunkt i angreppen: I en upptrappning kan angriparen välja att slå ut stora delar av 
elförsörjningen och landets elektroniska kommunikationer. Förutom konventionella vapeninsatser 
använder angriparen en palett av cybervapen och andra medel som riktas mot IT-system, elektronik 
och kommunikation såsom elektromagnetisk puls. Samhällsviktig verksamhet, skyddsobjekt, 
geografiska förutsättningar, befolkningstäthet etc. kan skilja åt och kräva olika åtgärder. Situationen 
kan även variera genom att om angreppen främst drabbar nationell, regional och/eller lokal nivå.  

Angrepp med CBRN-vapen och/eller mot CBRN-anläggningar: Angriparen utnyttjar även kemiska, 
biologiska eller radiologiska stridsmedel, som bl.a. orsakar till synes oförklarliga sjukdomsutbrott. 
Många sådana kan t.ex. tillsättas till mat eller dricksvatten vilket kan ske under hela kedjan av 
hanteringen. Även om spridning och effekter i form av smitta och andra skador kan vara svåra att 
förutsäga för angriparen, skapar sådana händelser stor oro i samhället (jämför mjältbrandsbreven 
2001). Direkta attacker mot exempelvis en transport av farligt gods skulle kunna resultera i svåra 
konsekvenser om platsen är väl vald. Kärntekniska anläggningar kan också utgöra primära mål, men 
detta är inte troligt i typfallet eftersom konsekvenserna kan bli långvariga och svåra att förutsäga.  
CBRN-attacker drar stora resurser för sanering (där resurserna är knappa), specialistsjukvård, 
hantering av smittämnen, smittskydd och inte minst information till allmänheten. Det civila försvaret 
och de förmågor som finns inom krisberedskapen kommer med största sannolikhet att vara 
otillräckliga vid sådana attacker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är förmågan att motstå 
allvarliga störningar bristfällig, vilket även gäller ”ett scenario med kärnvapeninsats i vårt närområde 
eller mot Sverige”.   

Om taktiska kärnvapen används för angrepp mot mål i Västra Götaland kommer hela länet att 
påverkas på olika sätt. FOI skriver i Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk 
faktors regionala betydelse att ett kärnvapen som används för bekämpning av militära förband även 
kan hota civilbefolkningen. Militära förband kan vara ledningscentraler, trupp i det fria eller i 
stridsvärn, pansarförband, ytstridsfartyg, marin- och flygbaser. Det är intentionen snarare än tekniska 
begränsningar som avgör vilket mål som kommer ifråga. Explosionen hos en kärnladdning ger 
upphov till en stötvåg som åstadkommer direkta övertrycksskador på både människa, materiel och 
byggnader. För verkan mot människa tillkommer också sekundära skador till följd av kringflygande 
föremål, till exempel splitter från krossade fönster. Dessutom kan skador på människor uppstå 
genom att man kastas mot väggar eller liknande i omgivningen. Om explosionen sker vid eller under 
markytan blir markstötvågen av betydelse, och detsamma gäller avseende vattenstötvåg. De höga 
temperaturer som uppnås i en kärnladdning avger värmestrålning. Denna ger verkan främst genom 
brännskador på oskyddade människor, samt uppkomst av brand. Det radioaktiva nedfallet kan 
kontaminera avsevärda ytor. Slutligen bör elektromagnetisk puls (EMP) nämnas. Denna kan förstöra 
ledningsnät och elektronisk utrustning, och blir särskilt betydelsefull för mål som är så hårdgjorda att 
övriga verkansformer har begränsad effekt.8 

 
8 FOI-R--4430—SE, maj 2017, Kärnvapen för slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en strategisk faktors 
regionala betydelse, sid 15-17. Rapportsammanfattning - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI, hämtad 2021-
08-09 
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Angrepp med fjärrstridsmedel mot främst militära mål9  
Angriparens syfte är att varna och straffa Sverige för ett visst agerande i en pågående internationell 
kris, vilken utgör den primära konflikten. Angreppen syftar också till att begränsa Sveriges militära 
förmåga att agera i den aktuella krisen. Ett annat syfte är att avväpna Sverige, det vill säga skapa ett 
läge där Sverige – oavsett politisk vilja – inte militärt kan påverka den fortsatta krisens utveckling.  

Situation och händelseförlopp 

När angreppen inleds har Sverige inte fattat beslut om eller genomfört militära eller civila 
beredskapshöjningar. Det gör man dock efter att de första angreppen skett.  Angriparen vill skapa 
goda förutsättningar för handlingsfrihet och vidare agerande från sin sida, politiskt och militärt. Detta 
inkluderar både agerande mot tredje part och mot Sverige, om Sverige efter ett inledande angrepp 
inte fogar sig. Angriparen strävar inledningsvis till att undvika att orsaka civila förluster, för att inte 
uppfattas som hänsynslös.   

De medel som angriparen använder initialt är olika former av fjärrstridsmedel, inklusive 
kryssningsrobotar och ballistiska robotar, cyberattacker och specialförband för att utföra sabotage. 
Obemannade system utnyttjas för såväl vapeninsatser som spaning och underrättelseinhämtning. 
Attackflyg med styrda vapen används för uppföljningsangrepp. I en första fas om 1–2 dagar utgörs 
målen för angreppet i första hand av Sveriges svenska flyg- och marinstridskrafter, främst i bas, samt 
de lednings- och understödsfunktioner dessa behöver för att nå effekt och ha uthållighet. Därtill 
bekämpas infrastruktur av kritisk militär betydelse (elkraft, telekommunikationer, kritiska 
broar/vägar). Därvid föredras mål med låg påverkan på omgivningen i form av döda och skadade.  
Efter ett par dagar, där den svenska regeringen inte har vikit ner sig och svenska flyg- och 
marinstridskrafter har bekämpats, riktas angrepp även mot svenska markförband samt mot 
eventuella marina enheter till sjöss. I detta ingår att begränsa eller hindra Försvarsmaktens 
möjligheter att mobilisera, förflytta förband, skydda sig mot angrepp, uppfatta läget och att 
genomföra väpnad strid.  

Därtill anfaller angriparen i denna fas civil och militär infrastruktur av särskild betydelse för 
mottagande av hjälp från tredje part, med syftet att få stöd till Sverige att framstå som farlig och 
osäker. Angreppen pågår 3–5 dagar. Angriparen har möjlighet att eskalera konflikten i olika 
hänseenden, inkl. landstigning m.m. på svenskt territorium. 

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Förvarningen förmodas vara kort. Samtidigt riktas de inledande angreppen mot mål där de direkta 
förlusterna bland civilbefolkningen är små vilket ger viss tid för åtgärder innan större grupper 
drabbas.  Civilbefolkningen kommer efterhand drabbas av indirekta effekter genom att viktig 
infrastruktur slås ut vilket åtminstone lokalt och regionalt kraftigt påverkar levnadsbetingelserna.  
Det finns behov av att kunna flytta resurser dit behoven är som störst och vikten av att nå 
allmänheten med information. Det militära försvarets behov av stöd och resurser är mycket stora, 
exempelvis i fråga om sjukvårdsresurser då många av de mål som angrips är militära. Situationen 
kommer att ställa stora krav på förmågan att prioritera resurser mellan landets olika delar och olika 
funktioner i samhället.   

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna   
De samhällssektorer som är utsatta för direkta angrepp är, förutom skydd och säkerhet, 
energiförsörjning (främst elkraft), elektroniska kommunikationer och transporter 

 
9 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 13-16. 
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(transportinfrastruktur). Övriga sektorer, såsom livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård, finansiella 
tjänster osv., påverkas dock indirekt, dels av bortfallet av elström och telekommunikationer samt 
transportsvårigheter, dels av de utträngningseffekter och andra påfrestningar som ett överraskande 
krigsutbrott medför.   

Energiförsörjning (elkraft) framstår som den enskilt mest betydelsefulla sektorn. Utslagning av 
produktion och distribution av elektrisk kraft kan väntas få mycket stora effekter dels direkt, dels i 
andra och tredje led på nästan alla de andra sektorerna och på det militära försvaret. Vårt samhälle 
är starkt elberoende och det är inte alla samhällsfunktioner som har tillgång till fungerande 
reservkraft. Till saken hör att även partiell utslagning av systemen för produktion och distribution av 
elkraft kan leda till överbelastning, varvid systemen kan upphöra att fungera, helt eller delvis.   

Vad gäller elektroniska kommunikationer kan man förvänta bortfall/degradering av kapaciteten på 
grund av direkt bekämpning, cyberattacker och andrahandseffekter av bortfall av elektrisk kraft. 
Samtidigt kan belastningen på de civila elektroniska kommunikationssystemen öka, dels genom 
ökade kommunikationsbehov för de militära och civila försvaren, dels till följd av ökad 
kommunikation kopplad till allmänhetens oro på grund av kriget. Det sammantagna resultatet kan bli 
överbelastning, varvid behov uppstår att kunna prioritera och leda trafik.   

Transporter är den tredje civila sektorn som i detta typfall utsätts för direkt bekämpning, främst mot 
broar/vägar och flygplatser/hamnar av kritisk betydelse för det militära försvaret. Utan el återstår 
främst väg- och flygtrafik, och denna blir svår att leda utan el och telesamband. Sjötransport är en 
möjlighet, dock främst för längre transporter, men denna är dels sårbar, dels beroende av lämpligt 
tonnage, samt vägtransport till/från hamn. Utslagning av viktiga knutpunkter bör ge stockningar 
uppströms och brister nedströms avbrottet. Kringgång bör vara möjligt, men kostar tid och resurser. 
Totalt sett torde dock i detta typfall de indirekta effekterna av bortfall av elström och 
telekommunikationer påverka transportsektorns funktionalitet mer än resultatet av den direkta 
bekämpningen.  

 Övriga sektorer (finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård, information och 
kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, socialförsäkringar, samt ledning och 
förvaltning) torde i detta typfall främst drabbas av sekundära och tertiära effekter, dels på grund av 
bortfall av el, tele och transporter, dels på grund av den oro bland befattningshavare och allmänhet 
som ett krigsutbrott rimligen leder till.  

Inom sektorn skydd och säkerhet är Försvarsmakten ett primärt mål och det är inte heller otänkbart 
att t.ex. Kustbevakningen eller system för sjöövervakning m.m. kan vara potentiella mål. Övriga 
aktörer inom sektorn som t.ex. polis och räddningstjänst blir också sannolikt hårt belastade, dock 
utan att vara huvudsakliga mål för angriparen.   

Sektorn ledning kan föranleda ett eget omnämnande. Den centrala ledningen borde ha viss 
beredskap för denna typ av scenario, samt ha tillgång till reservkraft och skyddade lokaler m.m. 
Samtidigt kan den centrala ledningen tänkas bli utsatt för direkta angrepp, vilket skulle försvåra 
verksamheten påtagligt. Belastningen på den centrala ledningsnivån torde under alla förhållanden bli 
stor i händelse av ett överraskande krigsutbrott. Om därtill inte regional och lokal ledning, samt 
bevakningsansvariga myndigheter och berörda företag, har ett fungerande maskineri för detta slag 
av händelse torde belastningen på den centrala nivån bli än större. Om man lägger på bortfall av 
elförsörjning och telekommunikationer så är potentialen för kaos och paralys inte obetydlig, med 
uppenbara följdkonsekvenser för de militära och civila försvaren, särskilt under den första tiden efter 
ett angrepp. Av fundamental betydelse och särskild vikt är att regeringen snabbt kan besluta om 
mobilisering och högsta beredskap, samt eventuellt om att riket befinner sig i krig, samt 
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kommunicera dessa beslut till berörda. Om så kan ske, och om civila och militära aktörer har en 
aktuell, relevant och välövad planering för ett sådant läge, borde dock problemen kunna mildras.  

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
I den här situationen inleds angreppet när det svenska militära försvaret i allt väsentligt står på 
fredsfot, och därpå ska påbörja mobilisering under pågående angrepp.  

Ett rimligt antagande bedöms vara att det militära försvarets beroende av civila aktörer avseende 
elkraft, telekommunikationer och transporter är högst betydande, särskilt i ett läge som ovan.  

Ledningskaos, civilt och militärt och på olika nivåer, torde också i hög grad ha negativa konsekvenser 
för det militära försvarets möjligheter att fungera på fredsfot och att skifta till krigsfot. Detta gäller 
särskilt om planering för ett sådant fall inte finns färdig och har övats.  

I den här situationen påverkas de civila sektorernas förmåga att stödja det militära försvaret allvarligt 
av direkta angrepp på sektorerna el, tele och transporter, medan övriga sektorer påverkas indirekt 
genom bortfall av el, tele och transporter, överbelastning och ledningskaos. Sådana förnödenheter 
och tjänster som kan finnas gripbara lokalt kan dock ställas till Försvarsmaktens förfogande, om 
förutsättningarna i övrigt finns, men detta torde vara av övergående betydelse om inte påfyllnad från 
centralt håll kan ske. Om bortfallet av elkraft och teleförbindelser kan hävas eller mildras, så borde 
dock de civila sektorerna totalt sett ha möjlighet att stödja det militära försvaret  

Exempel på variationer   
Utvidgat målval: Angreppen kan breddas mot att också civila mål som inte är av uppenbar militär 
betydelse blir primära. Angreppen på de civila sektorerna blir då både bredare och djupare. 
Typfallets tyngdpunkt på angrepp med kryssningsrobotar kombineras i högre grad med angrepp 
såsom sabotage mot infrastruktur m.m., attentat mot nyckelpersoner och attacker syftande till att 
sprida skräck i samhället eller anstränga sjukvården. Angriparen fäster här mindre avseende vid 
opinionen i världssamfundet än vad som beskrivs i händelseförloppet ovan.  

Längre förvaringstid: Sverige kan ha genomfört vissa militära och civila beredskapshöjningar innan 
angreppet sker. Sådana torde dock inte göra större skillnad om de inte påtagligt reducerar 
sårbarheten mot angrepp med fjärrstridsmedel, och/eller ökar förmågan i samhällets olika delar att 
återhämta sig efter ett angrepp. Sverige kan också ha tagit konkreta politiska och militära steg för att 
underlätta snabb hjälp utifrån. I en mer långtgående variation ingår tredje part redan från början 
som aktiv deltagare och är då angriparens egentliga huvudmotståndare. Denna tredje part har 
rimligen allierade som deltar i konflikten. Utdraget förlopp I ett läge där Sverige efter de inledande 
angreppen inte visar några tecken på att foga sig fortsätter motståndaren med motsvarande angrepp 
ytterligare ett antal dagar. Även om det inte pågår väpnad strid mellan stridskrafter på svenskt 
territorium (krig i traditionell mening) så motsvarar situationen krig i en samtida kontext.   

Militärt angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i 
Sverige10 
Den här situationen innebär mycket stora påfrestningar för såväl det militära som civila försvaret. Det 
militära försvaret genomför mobilisering och strid samtidigt, trots att man fått sina spetsigaste delar 
försvagade av de inledande attackerna, och de civilas möjligheter att stödja Försvarsmakten är 
allvarligt kringskurna.  

 
10 FOI memo 5089, 2014-10- 14, Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, sid 16-26. 
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Angreppet kan riktas mot olika mål, civil och militära, över Sveriges yta. Luftlandsättning av 
fallskärmstrupp och andra markstridsenheter bedöms främst indirekt beröra västra Sverige och i 
mindre omfattning i ett sekundärt område.  

Situation och händelseförlopp 

Angriparens syfte är att kraftigt reducera Sveriges förmåga att agera i en aktuell internationell kris, 
genom att fysiskt förneka oss och tredje part militär handlingsfrihet i närområdet och samtidigt öka 
sin egen handlingsfrihet. Angriparen söker att uppnå sina mål så fort som möjligt, samt att kraftigt 
försvaga Sveriges möjligheter till ledning, beslutsfattande och agerande. Strävan är att genomföra 
angreppet så snabbt som möjligt, med utnyttjande av överraskningsmomentet, och nå effekt innan 
Sverige eller tredje part hunnit agera effektivt.  

Operationens strävan till överraskning och snabbhet betyder att angriparen tar större 
taktiska/operativa risker än vad som är doktrinärt ”normalt” och att landstigning/luftlandsättning 
påbörjas så snart Sveriges fjärrstridskrafter, ledningssystem och infrastruktur m.m. har reducerats i 
tillräcklig omfattning.  

En ökad politisk och militär spänning inklusive tecken på anfallsförberedelser före angreppet har 
noterats, varför Sverige har vidtagit smärre förberedelser inom militär, polisiär och övrig civil 
beredskap. Dock sker angreppet utan föregående tydlig strategisk/operativ varning, varför 
förberedelserna inom det militära försvaret och enstaka myndigheter endast är marginella.  

Angreppet inleds med en våg av fjärrstridsmedel mot Sverige (om ca 100-200 stycken), dock bedömt 
avsevärt färre antal mot Västsverige. Fjärrstridsmedel är kryssningsrobotar kombinerade med 
ballistiska robotar och sabotagegrupper. Cyberattacker sker mot viktiga funktioner.  

Mål är svenskt flyg och flotta i bas, reservbaser, förråd för kvalificerad ammunition, bränsle, 
reservdelar etc., markförband med hög tillgänglighet, det militära försvarets ledningsorgan och 
kommunikationsnoder, samt centralförråd. Ett mindre antal insatser görs mot civil infrastruktur av 
särskild betydelse (el, tele och väg/järnväg). Vissa insatser som stör den politiska och den militära 
ledningen genomförs med sabotagegrupper. Områden och infrastruktur av särskild betydelse för 
tillförsel av hjälp utifrån blockeras eller neutraliseras med sabotage eller fjärrstridsmedel.  

El- och telenät i Mellansverige och vissa regioner är utslagna för minst några dagar och förflyttningar 
på väg/järnväg försvåras allvarligt. Fortsatta angrepp försvårar berörda aktörers försök till 
reparationer och mättar Sveriges motståndskraft. Skadeutfallet militärt och civilt på svensk sida är i 
de flesta fall måttligt, utom på ett fåtal särskilt drabbade orter, samt på platser där fjärrstridsmedel 
av misstag har träffat bostadshus.  

Ett svenskt område av stor strategisk/operativ betydelse besätts av fallskärmstrupp och andra 
markstridsenheter. Luftlandsättning och landstigning sker även i mindre omfattning mot ett 
sekundärt område. Luftlandsättningarna och landstigningarna understöds av attackflyg.  

Efter de första attackerna beslutar regeringen om högsta beredskap och om mobilisering. Ansvariga 
aktörer försöker bedöma vad som har skadats och den påverkan skadorna får, samt vad som inom 
angripna system inte slagits ut och därmed har blivit mer skyddsvärt.  

De militära resurser som inte har slagits ut reorganiseras på bästa möjliga sätt för verkan och 
överlevnad, samtidigt som mobilisering ska genomföras. Detta är mycket krävande och försvåras av 
att ledningsfunktioner har varit mål. Svåra prioriteringar är nödvändiga.  
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Angriparen framgrupperar attackhelikoptrar, kvalificerat luftvärn och kustrobotar till tagen terräng i 
syfte att öka sin egen och minska Sveriges och tredje parts handlingsfrihet.  

Ett ultimatum utfärdas av angriparen, med innebörden att Sverige inte kommer att tillfogas 
ytterligare skada och angriparen kommer att dra sig tillbaka, på villkor att Sverige avbryter samarbete 
med tredje part och i stället samarbetar med angriparen.  

Total förfluten tid från angreppets inledning till när ultimatumet löper ut är tre dygn.  

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Den stora omfattningen av angreppet i kombination med överraskningen skapar stora utmaningar i 
att värna civilbefolkningen på de platser som är under angrepp. Behov uppstår av att evakuera 
befolkning från ett stort antal platser samtidigt. Omfattande spontanevakuering från områden som 
direkt berörts av angreppen innebär samtidigt behov av att kunna hantera snabbt uppkomna icke 
planerade strömmar och ansamlingar av människor som lämnat sina ordinarie bosättningsorter. 

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
Hela samhället påverkas av händelserna som typfallet omfattar.  

Den påverkan som de tidigare beskrivna typfallen medför är också aktuell för detta typfall, med 
skillnaden att den geografiska isoleringen blir mer framträdande, då det finns främmande trupp i 
territoriet. Situationen ter sig mycket krävande för såväl för ledning på central, regional och lokal 
nivå. Med de specifika angreppen mot ledning och infrastruktur, betydande skadeutfall på vissa 
platser samt landstigning/ luftlandsättning, torde problemen bli mycket stora. 

Påverkan på transportsektorn blir stor, delvis till följd av att elförsörjningen områdesvis slås ut, delvis 
som följd av direkta attacker vid viktiga angöringspunkter och andra noder såsom hamnområden, 
särskilt i närheten av strategiskt viktiga områden. Attacker mot t.ex. elförsörjningen i Mälardalen 
innebär att bl.a. tågtrafiken påverkas. Flera operatörer, transportföretag, åkerier etc. minskar 
omfattningen av sin verksamhet, delvis på grund av svårigheterna att komma fram men även med 
anledning av riskläget. En följd av att attacken är fragmenterad är att delar av transporter inom delar 
av samhället på sina ställen fungerar lokalt och regionalt.  

Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att 
angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte 
bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som 
har påverkats negativt av angreppen. 

Sektorerna information och kommunikation samt elektroniska kommunikationer påverkas av att 
angriparen i inledningsskedet har siktat in sig på tele- och ledningssystem. Detta får följder för inte 
bara de civila delarna av samhället – även militärt försvar använder infrastruktur inom sektorn som 
har påverkats negativt av angreppen.  

Energi- och vattenförsörjning påverkas direkt i de kommuner som påverkas av angrepp. Det faktum 
att elektriciteten bitvis är utslagen får stora konsekvenser även för annan kommunalteknisk 
försörjning.  

Hälso- och sjukvårdssektorn belastas lokalt och momentant på de platser där angreppen är mest 
omfattande. Skadorna är i stor utsträckning splitter- och brännskador. Möjligheter till omsorg 
påverkas av förhöjda risker i vissa områden samt möjlighet till kommunikation.  

Sabotagen riktade mot rikets ledning får direkta konsekvenser för beslutsfattandet men även 
offentlig förvaltning, ledning och stöd i stort. Nedsatta möjligheter till kommunikation, på grund av 
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utslagen teletrafik, påverkar på kort sikt kontakter mellan myndigheter och kommuner samt viktigare 
aktörer som har behov av t.ex. stöd genom fattade beslut.  

Räddningstjänsten blir belastad i angripna områden. Därmed blir dess möjligheter till stöd till det 
militära försvaret begränsade.  

I sektorn skydd och säkerhet påverkas ett flertal myndigheter, inte minst polisen (och förstås 
Försvarsmakten). 

Uteblivna samhällsfunktioner, t.ex. inom hälso- och sjukvård samt omsorg samt skydd och säkerhet 
skapar osäkerheter och riskerar att öka på skräck samt minska moralen hos allmänheten. Detta 
accentuerar effekter som hör hemma under psykologiskt försvar.  

Den militära aktiviteten i svenskt luftrum påverkar icke-militär luftfart – tillförsel av varor till Sverige 
och Sveriges möjlighet till hjälp utifrån påverkas. Civila flygrörelser begränsas kraftigt och uteblir 
tidvis helt i vissa områden.  

Förutsättningar för att stödja det militära försvaret  
I den här situationen med en angripare som med överraskningsmoment besätter del eller delar av 
svenskt territorium, påverkas det civila försvarets förutsättningar att stödja det militära försvaret 
redan innan beslut om höjd beredskap. Hela samhället (och därmed i princip hela det civila försvaret) 
påverkas av angreppet. Geografisk isolering förekommer vilket i sig medför utmaningar. 

Grundläggande samhällsfunktioner som också det militära försvaret nyttjar påverkas, t.ex. uppstår 
begränsningar i elkraft och telekommunikationer (se angrepp med fjärrstridmedel m.m. riktat  
huvudsakligen mot civila mål  och angrepp med fjärrstridsmedel riktade främst mot militära mål 
ovan). 

Eftersom förvarningsfasen är kort finns risk att aktörerna inom det civila försvaret inte hinner 
uppbåda ett stöd till det militära försvaret i tid.  

Stöd och hjälp utifrån  
Sveriges möjligheter till hjälp utifrån påverkas i stor utsträckning av säkerhetsläget och 
omvärldsläget. Att sända hjälp till Sverige innebär, för den part som gör det, en risk för egna resurser 
och är ett ställningstagande i den internationella krisen. Politiska/ diplomatiska ställningstaganden 
från Sveriges sida och i vilken utsträckning statsmakterna har för avsikt att försvara oss ensamt eller 
söka hjälp från tredje part påverkar regeringens agerande. 

 

Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik11 
Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred 
och krig. I takt med förändringar av omvärlden och den säkerhetspolitiska situationen konstateras att 
länder och aktörer som vill påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan 
använda politiska, ekonomiska, psykologiska och militära medel för att nå sina avsikter, bland annat 
genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och maktdemonstrationer. 
Dessa medel kan kombineras på olika sätt och användas såväl öppet som dolt och kan utgöra en 
sammansatt påverkansoperation som en aktör kan iscensätta för att nå sina övergripande mål. 
Underrättelseverksamhet riktad mot svenska intressen och installationer samt cyberattacker är 
tänkbara verktyg.  Aktiviteter riktas mot hela samhället och olika medel utnyttjas för att uppnå 

 
11 2018-01-31, FOI Memo 6338, Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik, sid 2–9.  
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politiska målsättningar eller för att skapa gynnsamma förutsättningar för ett framtida militärt 
agerande.   

Gråzonen ställer stora krav på beslutsfattande och agerande, och påtalar särskilt dilemmat 
förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker utgör medvetna handlingar 
eller inte.  

Situation och händelseförlopp 

En gråzonssituation kan skapas av motståndaren att överraska och vilseleda för att undvika 
motåtgärder och beredskapshöjning. Syftet med de antagonistiska aktiviteterna i gråzonen kan 
variera, exempelvis att få Sverige att justera sin handels-, utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik, att 
hindra Sverige från att ta emot eller komma andra till hjälp, att försvaga Sverige inför en militär 
konflikt, att belasta det europeiska samarbetet etc. Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna 
få olika karaktär, exempelvis dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom dem eller mer 
öppna för att mer tydligt hota och skrämmas.  

Förutsättningar för att värna civilbefolkningen  
Trots att de inledande händelsernas påverkan på samhällets funktionalitet är begränsad finns risk för 
att oro och rädsla breder ut sig, vilket exempelvis kan öka sjukfrånvaron. Informationskampanjer, 
desinformation, falska meddelanden och annan psykologisk påverkan kan i sin tur påverka 
allmänhetens förtroende för samhällets styrning och därmed försvarsviljan.  

Ökningen av olyckor påverkar direkt civilbefolkningen men ökar också arbetsbelastningen för polis, 
räddningstjänst och akutsjukvård, vilket indirekt minskar möjligheten att värna civilbefolkningen.  

Störningar i el- och värmesystem som inträffar under de kalla årstiderna kan ha direkt påverkan på 
civilbefolkningens hälsa.  

Behov av evakuering av särskilt utsatta kan behövas.  Elavbrott i kombination med störningar i 
leveransen av reservkraftsbränsle påverkar exempelvis sjukvård och avloppsrening, vilket också kan 
drabba civilbefolkningens hälsa. Avsaknad av varmvatten kan medföra sämre hygien och därmed 
ökad risk för smittspridning och eventuella sjukdomsutbrott.  

Störningar i betalningssystemen påverkar människors möjligheter att anskaffa förnödenheter och 
därmed deras fysiska hälsa. Om det inte är möjligt att anskaffa förnödenheter på normal väg kan 
snatterier, småstölder och inbrott komma att öka. Detta kan till viss del direkt drabba 
civilbefolkningen men också arbetsbördan för ordningsmakten, vilket i sin tur indirekt kan påverka 
möjligheterna att värna civilbefolkningens säkerhet.  

Störningar som drabbar data- och telekommunikationer skapar följdeffekter som direkt kan påverka 
människors hälsa, exempelvis att läkemedel inte går att hämta ut. Om det inte går att nå ut med 
VMA kan det innebära allvarliga fysiska risker för civilbefolkningen. Där spelar bl.a. mediesektorns 
funktionalitet en viktig roll. Mediers förmåga att nå ut med saklig och opartisk information är 
överhuvudtaget en viktig beståndsdel i det psykologiska försvaret. Begränsad möjlighet till pålitlig 
nyhetsförmedling kan skapa oro och otrygghet, öka ryktesspridning samt öka möjligheten att 
medvetet sprida falsk information. En annan viktig del i ett psykologiskt försvar är att identifiera, 
analysera och möta informationskampanjer, vilket försvåras av störningar i 
informationsinfrastrukturen. Å andra sidan försämras då även möjligheten att iscensätta 
informationskampanjer och sprida falsk information.  
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Eskalering med stora störningar på nationell infrastruktur, akut livsmedelsbrist och förekomst av 
våldsutbrott finns uppenbara risker för civilbefolkningens fysiska välmående.  

Förutsättningar för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  
Även om samhällets funktionalitet tekniskt sett endast marginellt påverkas i förloppets inledning så 
kan den påverkas om människor pga. oro och rädsla sjukskriver sig eller uteblir från jobbet. Även 
mindre störningar i lokal och regional elförsörjning, liksom i data- och telekomsystemen, bidrar till 
förstärkta störningar i andra system, exempelvis livsmedelsförsörjningen, betalningssystemen, 
vatten- och avloppssystemen, fjärrvärmen och transportlogistiksystemen, som i sin tur får ytterligare 
spridningseffekter. Ett exempel är elavbrott som medför att tankstationer inte fungerar, vilket efter 
kort tid försvårar transporter av exempelvis livsmedel, postförsändelser, reservdelar, 
sjukvårdsmateriel och personal. Även samhällsfunktioner med reservkraft kan påverkas av mindre 
men återkommande elavbrott om nytt bränsle inte hinner fyllas på i tid innan nästa elavbrott 
uppstår. Det kan exempelvis gälla avloppsreningsverk, trafikledningscentraler, sjukhus, 
jordbruksanläggningar och lager i livsmedelskedjan.  

Större störningar som drabbar nationell elförsörjning samt data- och telekommunikation kan skapa 
omfattande följdeffekter i en rad sektorer. Det kan exempelvis gälla det elektroniska 
recepthanteringssystemet för utskrivna läkemedel, bankers internetservicefunktioner, 
livsmedelskedjornas beställningssystem och lagersaldon, den spårbundna kollektivtrafikens 
signalsystem samt informations- och nyhetsförmedlingen.  

Begränsningar av importflödena till Sverige får svåröverskådliga följdeffekter eftersom detta inte 
bara omfattar färdiga produkter utan även insatsvaror till exempelvis livsmedels- och 
tillverkningsindustrin samt inte minst reservdelar och underhålls- och reparationsmateriel.  

Att hantera stora infrastrukturella störningar samt att återställa funktionalitet är en utmaning 
oavsett händelseförlopp. Sådana insatser måste kunna ledas och försörjas med materiella resurser 
samt kompetens och arbetskraft. Till skillnad från vid en ”naturlig” kris kan en antagonist på olika sätt 
försöka att ytterligare försvåra hanterings- och återställningsarbete, exempelvis genom att störa 
ledningsfunktioner.  

Vissa uppgifter som åläggs polis, räddningstjänst och akutsjukvård kan komma att nedprioriteras om 
dessa aktörer överbelastas av kraftig ökning av olyckor. I ett skede där särskilt utsatta människor är i 
behov av extra resurser från redan hårt belastad kommunal vård- och omsorgspersonal kan andra 
kommunala funktioner komma att nedprioriteras.  

Desinformation som måste dementeras tar myndigheternas resurser i anspråk och undergräver 
också myndigheternas trovärdighet i att kommunicera läget framöver, då en faktisk höjning av 
hotnivån kan bli aktuell. Att nå ut med korrekt och saklig information kan i sin tur mildra indirekta 
effekter av störningar, exempelvis hamstring av livsmedel och drivmedel.  

Påverkan och påtryckningar mot beslutsfattare inom privat samhällsviktig verksamhet kan 
exempelvis beröra godstransporter, apotek och läkemedelstillverkning, banker, energi, mobiltelefoni 
och internet, dagligvaruhandel samt privat hälso- och sjukvård.  

Oavsett anledning till eventuella sjukdomsutbrott drabbas indirekt samhällets funktionalitet av 
sjukfrånvaro då samhällsfunktioner blir underbemannade. Bemanningen av samhällsviktiga 
funktioner försvåras också om människor som tillhör resursstarka grupper, med hänsyn till sin egen 
och sina familjers säkerhet, väljer att lämna sina boendeorter eller resa utomlands.  
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Förutsättningar för att stödja Försvarsmakten  
Det bör noteras att om det inte råder höjd beredskap är det kanske så att det förväntas att 
Försvarsmakten ska stödja krisberedskapen och det civila samhället, snarare än att Försvarsmakten 
ska motta stöd. Dock Försvarsmaktens stöd till samhället måste hela tiden vägas mot utförandet av 
de egna uppgifterna och detta kan leda till behov av samordning mellan militära och civila resurser. 

Exempel på variationer 
Diplomatiska medel kan exempelvis vara fientlig retorik, restriktioner och persona non grata, 
avbrutna kontakter samt ultimatum och hot om våld. Förutom faktiska angrepp kan enbart hot om 
stridshandlingar vara ett sätt att påverka beslutsfattare och befolkning. Sådana hot skulle även kunna 
omfatta massförstörelsevapen.  

Ekonomiska medel kan vara marknadspåverkan, avtalsbrott, sanktioner, avbrutna 
handelsförbindelser, ökat inflytande över svensk infrastruktur och övertagande av svenska tillgångar 
utomlands.  

Politiska medel kan exempelvis vara subversiv verksamhet och politisk infiltration samt att påverka 
Sverige via påverkan på andra länder och organisationer (t.ex. EU).   Påverkansoperationer omfattar 
hela maktmedelsfältet och kan förstås som en samordnad användning och skräddarsydd blandning 
av exempelvis diplomatiska aktiviteter, informationsoperationer, militära operationer och 
ekonomiska aktiviteter bortom en stats öppna, accepterade och lagliga aktiviteter för att uppnå sina 
politiska mål. Det kan exempelvis handla om försök att påverka politiskt beslutsfattande och den 
allmänna opinionen exempelvis genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och 
desinformationskampanjer.   

Många av de tänkbara gråzonsaktiviteterna överlappar varandra. Exempelvis kan iscensättande av 
terrorhandlingar ses som både som ett politiskt och ekonomiskt maktmedel som också kan förväntas 
ha psykologiska effekter, vilket också militära maktdemonstrationer, informationsoperationer, 
internetaktivism och påtryckningar mot enskilda beslutsfattare kan förväntas ha.   

På informationsarenan återfinns därutöver exempelvis cyberangrepp mot samhällsfunktioner, 
informationsintrång och cyberspionage mot företag och myndigheter, kompromettering av 
beslutsunderlagsdata samt nätattacker riktade mot myndigheter, företag och massmedier.  Illegal 
underrättelseinhämtning, iscensättning av kriminalitet, personhot och sabotage kan ses som 
okonventionella metoder mer eller mindre associerade med militära maktmedel såsom 
specialoperationer, blockader samt angrepp/krigföring genom ombud.  

Ombud för angrepp kan i stort sett vara vem som helst i en gråzonssituation. Den externe statlige 
antagonisten kan i gråzonen även utnyttja interna antagonister, exempelvis radikaliserade aktivister, 
kriminella grupperingar, den internationellt organiserade brottsligheten samt terrorister.  

Ytterligare utmaningar för krisberedskapen och det civila försvaret och komplicerar den breda 
gråzonshotbilden är att det som normalt omfattar den ordinarie civila krisberedskapens hotbilder bör 
också ingå i totalförsvarets gråzonshotbilder, men inte med samma utgångspunkt. Den externa 
antagonisten kan skapa ”olyckor”, infrastrukturella störningar, smittspridning och underblåsa social 
oro. Antagonister kan inte skapa extrema väderhändelser, klimatförändringar eller naturkatastrofer 
men dessa händelser kan ändå exploateras, när de väl uppstår, av såväl interna som externa 
antagonister, exempelvis i form av samhällsbelastande kriminalitet eller desinformation för att 
minska allmänhetens förtroende för myndigheter och regering. 

116



 

 

Antagande utifrån hotbilden och strategiskt viktiga områden12  
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för 
hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås 
av ett försämrat omvärldsläge (gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets 
samhällsviktiga funktioner. Syfte bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och 
vår trygghet.  

Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på 
energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad 
varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder. 

Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande 
informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade 
planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal 
samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i 
länet. 

Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför 
avståndsbekämpning (tex med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och 
anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning 
bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av 
ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och 
flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är 
av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.  

I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar 
situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med 
förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder. 

I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till 
huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske 
mot större delar av länet.  

I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från 
annan nation(er) komma att tillföras till eller grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. Ny 
hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport. 

 

Försvarsmaktens fredstida organisering i Västra Götaland13 
Västra Götaland har en hög koncentration av utgångsgrupperade militära förband, hemvärnsförband, 
flygvapnets baser och basområden för marinens verksamhet.  

I länet finns Försvarsmedicincentrum (FöMedC) i Göteborg vars uppgift bl.a. är sjukvård. 

 Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg vars uppgift bl.a. är att utveckla och utbilda 
underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddsstyrkor. K 3 bedriver också verksamhet 
inom överlevnads- och fallskärmstjänstområdet.  

 
12 Länsstyrelsen Västra Götaland och Räddningstjänsten i Östra Skaraborg  
13 https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56. 
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Markstridsskolan (MSS) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda officerare och ansvarar även för 
utveckling inom markstridsområdet.  

Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs vars uppgift bl.a. är att vara bas för stridsflyg och transportflyg, 
Vid F 7 utbildas också stridsflygpiloter till Flygvapnet.  

Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde vars uppgift bl.a. är att utbilda personal till en brigadstab, två 
mekaniserade bataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. Regementet 
använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122.  

Trängregementet (TrängR) i Skövde vars uppgift bl.a. är att vara Försvarsmaktens resurs som har 
hand om logistik så som förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och 
sjukvårdstjänst. Här finns också Försvarsmaktens logistik- och motorskola.  

Västra Militärregionen (MRV) har sin stab i Skövde. MRV vars uppgift bl.a. är att utbilda och leda 
hemvärnsförband i länet samt har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna 
verksamheten som sker inom Västra Götaland. Hemvärnsförbanden bestå bl.a. av 
bevakningskompanier och insatskompanier. Bevakningskompanierna är stationära förband som 
verkar lokalt, och av insatskompani är taktiskt rörliga förband med mer krävande uppgifter. 
Insatskompanierna förflyttar sig med bandvagn, terrängbil och specialutrustade minibussar. De kan 
därmed kraftsamla dit Försvarsmakten behöver dem som bäst. 

Hemvärnet löser också uppgifter längs Sveriges kuster med båtburna enheter, 
informationsinhämtning genom spaning och ytövervakning med underrättelsekompanier. Vidare 
finns CBRN-plutoner (hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser), 
trafikplutoner, pionjärplutoner (ingenjörförband) och granatkastarplutoner.  

Hemvärnsbataljoner i länet14:  

• Kinnebataljonen (38:e hemvärnsbataljonen) som har Mariestads kommun och Götene 
kommun som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. 

• Bohusbataljonen (40:e hemvärnsbataljonen) har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och 
Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. 

• Göteborgs södra bataljon (41:a hemvärnsbataljonen) omfattar centrala Göteborg samt 
Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett 
underrättelsekompani.  

• Göteborgs norra bataljon (42:a hemvärnsbataljon) som har ansvars- och upptagningsområde 
i norra delarna av Göteborg. 

• Göteborgs skärgårds bataljon (43:e hemvärnsbataljon) som är främst inriktad mot att verka i 
Göteborgs hamn med farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra 
platser längs kusten. 

• Älvsborgsbataljonen (44:e hemvärnsbataljonen) som har ett ansvars- och 
upptagningsområde som omfattar Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Härryda, Lerum, 
Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner. 

 

 
14 Organisation - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se), hämtad 2021-01-04, kl. 15:51 
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Försvarsmaktens övningsfält I länet; Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Såtenäs, 
Karlsborg.15 

 

Folkrätten16 
I planläggningen och samordningen mellan militär verksamhet och civil verksamhet är det viktigt att 
beakta Folkrätten så att inte du utsätter civilbefolkningen, dvs medborgarna - dina nära och andras 
nära för hot och risker som inte behöver tas.   

Övergripande belyser Folkrätten fyra principer; distinktion, proportionalitet, försiktighet och 
förbudet mot att orsaka onödigt lidande och överflödig skada. Det handlar om att krigföringen ska 
inriktas på att:  

• försvaga motståndarens stridskrafter 

• att civila personer och civil egendom inte ska drabbas i  
större utsträckning än vad som är militärt motiverat 

• att lidandet för såväl de som deltar i stridigheterna och de  
som annars drabbas av kriget ska minskas 

Distinktion 
Innebär att de stridande parterna alltid måste skilja mellan militära mål å ena sidan och civila 
personer och civila objekt å den andra sidan, och att anfall endast får riktas mot militära mål. Med 
militärt mål avses personer och objekt som det innebär en avgjord militär fördel att attackera. Det 
kan röra sig om den andra sidans väpnade styrkor, stridsvagnar, krigsfartyg och stridsflygplan, men 
även militära baser, ammunitionslager och fabriker som tillverkar vapen.  

Det är viktigt att understryka att den humanitära rättens bestämmelser inte innebär något 
fullständigt skydd för civila. Civila personer och objekt förlorar sitt skydd och blir militära mål för det 
fall och under den tid som de ”direkt deltar” i konflikten. Därutöver riskerar personer med civil status 
drabbas av effekterna av ett militärt anfall genom att befinna sig i eller i närheten av ett militärt mål 
som får attackeras. 

Proportionalitet  
Proportionalitet kompletterar distinktionsprincipen, och innebär att den militära betydelsen av ett 
anfall måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civil egendom utsätts för. 
Principen medför ett förbud mot anfall som leder till civila förluster (s.k. collateral damage) som är 
överdrivna i förhållande till den konkreta och direkta militära fördel som kan förväntas. Den militära 
betydelsen av anfallen måste stå i proportion till de risker som civilbefolkningen och civila objekt 
utsätts för. 

Försiktighet 
Försiktighet ålägger de stridande att iaktta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på 
civila och civila objekt.  Bl.a. ska allt som är praktiskt möjligt göras för att kontrollera att anfall endast 
riktas mot militära mål. Enligt principen ska stridsmedel och stridsmetoder väljas så att risken för 

 
15 https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/#/organisation, hämtad 2020-11-17, kl. 17.56. 
16 Regeringskansliet och Röda korset, Information om den humanitära rätten, En skrift i totalförsvarets 
Folkrättsråds skriftserie, sid 10-13. 
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civila förluster undviks eller minskas, och anfall ska inställas eller avbrytas om det blir uppenbart att 
anfallet riskerar medföra oproportionerligt stora civila förluster eller skador.   

Försiktighetsprincipen i planläggningen 
Det är inte bara den som genomför ett anfall som är bunden av försiktighetsprincipen. Även den som 
försvarar sig mot anfall har skyldigheter att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i syfte att 
skydda civilbefolkningen. Bl.a. ska den som försvarar sig undvika att gruppera sig inom eller i 
närheten av tätbefolkade områden, samt sträva efter att i möjligaste mån förflytta civila och civila 
objekt från områden där strider kommer att äga rum. 

Förbud mot överflödig skada eller onödigt lidande 
Förbudet mot överflödig skada eller onödigt lidande innebär är det förbjudet att orsaka motpartens 
soldater onödig skada och/eller överflödigt lidande.  

 

Demografi Västra Götaland 
Länet som helhet består av 49,8 % kvinnor och 50,2 % män. Det är i stort sett samma fördelning som 
i riket. I länet är flyttningsöverskottet större bland män än bland kvinnor. 39 av länets kommuner har 
ett flyttningsöverskott av både kvinnor och män. När det gäller inrikes flyttningar till och från länet 
flyttar fler kvinnor från länet än till medan det omvända gäller för män.  

Ålder 
Åldersfördelningen i länet är ungefär densamma som i riket men variationen mellan kommunerna är 
stor. Andelen äldre är högre bland kvinnor än män i alla kommuner.  Befolkningen blir allt äldre och 
andelen äldre förväntas att fortsätta öka.   

Utrikesfödda 
Alla länets kommuner har ett flyttningsöverskott från utlandet för både kvinnor och män. År 2018 
hade Västra Götaland 324 000 invånare som var födda utomlands, det motsvarar nästan 19 % av 
befolkningen. Topp fem födelseländer (för Västra Götaland och Kungsbacka): Syrien, Irak, Finland, 
Iran, Somalia. Vad gäller könsfördelning så anger siffror från 31 december 2018 att den är relativt 
jämn mellan kvinnor och män.  

Yrkesliv 
I Västra Götaland arbetar både kvinnor och män i stor utsträckning. Arbetslösheten är lägre för 
kvinnor än för män i länet. Födelseland, utbildningsnivå och kön spelar stor roll när det gäller 
möjligheten till arbete. Människor med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, könsöverskridande 
identitet eller könsuttryck har lägre representation på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor är, 
som exempel, underrepresenterade på arbetsmarknaden jämfört med kvinnor födda i Norden och i 
jämförelse med män med liknande bakgrund. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är 
deltidsarbetslösa.  

63% av alla som arbetar inom privat sektor är män. 

71% av alla som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor. 

Det vanligaste yrket för kvinnor i länet är undersköterska och det vanligaste yrket för män i länet är 
snickare, murare och anläggningsarbetare.  

120



 

 

Inkomst 
I Västra Götaland tjänar män mer än kvinnor i länets 49 kommuner. Det skiljer 3,6 miljoner kronor i 
lön för en genomsnittskvinna och en genomsnittsman i Sverige under ett arbetsliv. 

Barn och familj 
Kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

39% av tillfällig föräldrapenning tas ut av män. 28% av utbetalda föräldrapenningdagar tas ut av män.  

69% av de deltidsarbetslösa är kvinnor. 61% av de timarvoderade är kvinnor. 

Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll uppgår år 2017 till 9,1 % vilket motsvarar 
andelen i riket.  

Hälsa och fritid 
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, men har i många fall sämre hälsa. Dubbelt så många 
kvinnor som män är korttids- och långtidssjukskrivna i Västra Götaland. Sjukskrivningen är ofta 
arbetsrelaterad. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskrivningar både för kvinnor och 
män. Det är också fler kvinnor än män som avlider till följd av psykiskt relaterade sjukdomar.  

Kön, könsidentitet och könsroller har betydelse för suicid. Psykisk ohälsa är en riskfaktor för 
självmordsförsök och suicid. Suicid är mer än dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor, trots 
att den rapporterade psykiska ohälsan är lägre än för kvinnor. 

Föreningslivet är könssegregerat. Kvinnor och män, flickor och pojkar har inte lika möjligheter till ett 
aktivt föreningsliv.  

Män/pojkar är huvudsakligen verksamma inom idrott, motor- och hobbyorganisationer, frivilliga 
försvarsorganisationer, politiska partier, aktieföreningar och ordenssällskap.  

Kvinnor/flickor är huvudsakligen verksamma inom kulturföreningar, sociala omsorgsaktiviteter, 
humanitära organisationer, solidaritetsrörelser, religiösa organisationer, föräldraföreningar samt i 
handikapp- och patientföreningar. 

Kriminalitet och otrygghet 
Kvinnor oroar sig i högre grad än män i alla åldersgrupper för att utsättas för våld. En övervägande 
majoritet av de anmälda våldsbrotten begås av pojkar/män. Män är sammantaget mer utsatta för 
våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer. 
Ofta handlar det om män som våldför sig på andra män. Det finns tydliga samband mellan mäns 
alkoholkonsumtion och utövande av våldsbrott. 

Kvinnor utgör majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer, vilket innebär försämrad 
hälsa både på kort och på lång sikt. Det är mer än dubbelt så vanligt att kvinnor med 
funktionsnedsättning har blivit utsatta för våld i hemmet jämfört med kvinnor utan 
funktionsnedsättning.  

28 % av invånarna länet i spannet 16–84 år uppger avsaknad av tillit till andra. Andelen motsvarar 
rikets. 
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Syfte och mål 
Bilaga ledning i Plan för civilt för svar för Västra Götaland beskriver ledning av länet, mandat och 
ansvar under höjd beredskap.  

Bilaga ledning syftar till att inrikta och vägleda för att kunna ställa om länet från fredstida 
krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. 

Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter. 

Våra uppgifter och det civila försvarets uppgifter är bland annat att värna civilbefolkningen, 
säkerställa samhällsviktiga funktioner och stödja Försvarsmakten.1 Det innebär att reagera på och 
kunna hantera beredskapshöjningar. För att möjliggöra detta är det avgörande att samband, 
samordning och ledning etableras i tidigt skede. Lägesbild ska kontinuerligt föras och vid behov ska 
reservsamband kunna användas. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna fördela länets 
resurser. Inom länet ska det finnas beredskap för att kunna evakuera och/eller inkvartera personer 
samt att kunna ta emot internflyktingar.  

 

Inriktning och beslut i stort 
Inriktning 
Att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges 
närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av 
denna tid. Under del av tiden och inom de tre månaderna ska det planeras för att Sverige är i krig och 
krigshandlingar pågår på svenskt territorium med perioder av högintensiva strider och perioder med 
lägre stridsintensitet. Under de tre månaderna förutsätts att det råder höjd beredskap och att 
logistikflödena med omvärlden har begränsningar men är inte helt avbrutna.2 

Beslut i stort 
Inledningsvis, utifrån situation och behov, ska egen aktivering av hela eller delar av 
krigsorganisationen genomföras. Syftet är att kunna stödja Försvarsmaktens operativa förmåga, 
mobilisering och aktivering samt Försvarsmaktens koncentreringstransporter. Därefter ska egna 
resurser förberedas eller driftsättas för att vid behov kunna använda reservalternativ. Intern och 
extern kommunikation och information ska säkerställas. Åtgärder vidtas för att skydda 
civilbefolkningen och säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas så långt som möjligt. 
Det innebär att inom samhällsviktiga verksamheter måste verksamhet prioriteras. En lägsta nivå 
måste definieras och ambitionsförändringar göras. Verksamhet som är viktig för totalförsvaret är 
prioriterat. Det kan innebära att bevaka och skydda regionalt särskilt samhällsviktig verksamhet och 
skyddsobjekt. Att stärka skyddet för elförsörjning, telekommunikationer och ledningsorgan är av 
betydelse för att kunna samverka och samordna verksamheter inom det civila försvaret men också 
för samordning mellan Försvarsmaktens verksamhet och det civila försvaret. I syfte att bidra till 
Försvarsmaktens rörlighet och minimera risken för bekämpning av civila är det viktigt så långt det är 
möjligt att separera militär och civil verksamhet samt separera militära och civila 
transportförbindelser i länet. Avslutningsvis ska vi på bästa sätt bidra till att användningen och 
fördelningen av förbrukningsresurser så som drivmedel, livsmedel, läkemedel etc. sker på mest 

 
1 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis)  
2 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis) 
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gynnsamma sätt. Slutligen och avgörande för försvarsviljan, vår motståndskraft och uthållighet är att 
upprätthålla kommunikation och information till länets invånare. Vi måste skapa uthållighet över tid. 

 

Ledning och samordning 
Länsstyrelsen ska kunna följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är 
särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet. Länsstyrelsen 
ska särskilt ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer.3  

Myndigheterna ska särskilt samverka med länsstyrelsen i dess roll som områdesansvarig myndighet. 
Myndigheterna ska också samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.4 

Länsstyrelsen får, efter beslut från regeringen, omfördela personal mellan myndigheter med 
representation i länet.5 

Under höjd beredskap och i den omfattning som regeringen beslutar har Länsstyrelsen ansvar enligt 
nedan. Vid beredskapslarm eller om det är krig har länsstyrelsen ansvaret som högsta civil 
totalförsvarsmyndighet.6  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen; 

Är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet  

Får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra regionala eller lokala civila myndigheter 

Ska upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och angränsande län. 

Ska kunna överta befogenheter från regeringen  

Får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst ärende genomföra åtgärder 

Om nödvändigt besluta om en åtgärd som det saknas medel för7 

 

Kommuner och Regioner 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den 
verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till 
stånd mellan dem som bedriver verksamheten.8 

 
3 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 2§. 
4 Förordning (2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap, 10§. 
5 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och 
krigsfara m.m., 11§ 
6 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 5§. 

7 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, 6§. 
8 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, 3 kap, 2, 5§§. 
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Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården 
samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska bedriva.9 

Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla Länsstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 
respektive regionen.10 

Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt 
betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller 
krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna hjälp.11 

Omfattningen av hjälpen enligt ovan beslutas av länsstyrelsen i det län där den kommun eller den 
region som ska lämna hjälpen ligger.12 

Under höjd beredskap ska kommunen lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för 
att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor.13 

Myndigheter 
Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I myndigheternas planering för 
totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så 
långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.14 

Aktivering av ledning och samordning 
Aktörer i länet kallas om möjligt via ordinarie fredstida metoder och sambandsmedel till samverkan. 
Är detta inte möjligt används ordonnans. 

För att besluta om åtgärder kallar Länsstyrelsen till Regionalt informations och samverkans forum 
(ISF) för beslutsfattarsamverkan. De personer som deltar i beslutsfattarsamverkan ska ha relevant 
mandat gällande egen organisation och verksamhet. 

Västra Götalandsregionen (VGR), bevakningsansvariga myndigheter och andra myndigheter och 
utpekade aktörer med regional anknytning ska ha beredskap att skicka samverkansperson till 
Länsstyrelsen.  

Länets kommuner ska ha beredskap att skicka samverkansperson till den ort/orter som Länsstyrelsen 
anvisar. 

Försvarsmakten (FM) och MRV samverkan och samordning med länets kommuner och VGR sker 
inledningsvis genom Länsstyrelsen. 

 
9 3 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
103 kap. 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, 6 – 7 §§ förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
11 4 kap. 2 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
129 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
13 8 § förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
14 4 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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Samverkanspersonal ska vara krigsplacerad och ha säkerhetsklassnivå 2, vara tillförlitlig och kunna 
hantera sekretessklassad information som rör Sveriges säkerhet. 

När omgruppering sker från ordinarie till alternativ och/eller skyddad ledningsplats ska Länsstyrelsen 
underrättas. 

 

Struktur för ledning och samverkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar skärningen mellan geografiskt områdesansvar och centrala myndigheters ansvar för funktionalitet.  

 

Uthållighet 
Ledningsförmågan på alla nivåer ska kunna vidmakthållas dygnet runt, alla dagar i veckan under 
minst tre månader.15  

Stödsystem för ledning och samband bör vara oberoende av internet och ha en uthållighet om minst 
tre månader.  

Anläggningar som fortifikatoriskt skyddade ledningscentraler i bergrum och av betongkonstruktioner 
samt krigsbranddammar ska inte avvecklas utan behållas tills vidare instruktioner kommer från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).16  

Övervägas bör om viktiga förmågor, tjänster och produkter bör finnas i egen regi och vilka kritiska 
produkter som bör lagerhållas i syfte att ha uthållighet. 

 
15 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, JU2020/04658 (delvis) 
16 Information rörande totalförsvarsanläggningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum 
2021-02-05, diarienummer MSB 2020-16084 
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Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap (beredskapsförberedelser)17. Det innefattar exempelvis anskaffning av ledningsplatser, 
skyddade uppehållsplatser och andra särskild anläggningar som behövs för det civila försvaret. 
Vidare är en kommun eller region skyldig att ha reservanordningar och reparationsberedskap inom 
områden såsom försörjning av elektricitet, gas, värme, vatten och avlopp.18  Med 
beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera 
verksamheten under höjd beredskap.  

Beslutsfattande i länet 
En mängd olika beslut kan komma att fattas under höjd beredskap. I vissa av dem har Länsstyrelsen 
ensamt beslutmandat, i andra frågor är det kommuner eller andra myndigheter som har 
beslutsmandat. Det är viktigt att de beslut som fattas är samstämmiga och ger en gemensam önskad 
effekt.  

Samrådsmöten inför Länsstyrelsens beslut 
När Länsstyrelsen har det formella beslutsmandatet strävar vi efter att bereda ärendet i samråd med 
andra berörda aktörer.19 Samråd kan genomföras på olika sätt. När praktiska och tidsmässiga 
möjligheter finns, kan Länsstyrelsen kalla till ett samrådsmöte med alla berörda aktörer för att få in 
beslutsunderlag och för att förankra kommande beslut. Länsstyrelsen kan även samråda genom 
remissförfarande, vilket under normala förhållanden är det vanligaste.  

När tidsmässiga, praktiska eller säkerhetsmässiga skäl begränsar möjligheten till breda samråd, kan 
Länsstyrelsen komma att välja några av de berörda aktörerna för att stämma av kommande beslut 
med, genom snabb remiss eller muntligt samråd.   

Möten för överenskommelser om beslut 
När andra aktörer, såsom samtliga kommuner i länet, har beslutsmandat kan Länsstyrelsen samla alla 
berörda i syfte att skapa samsyn eller få till stånd en gemensam inriktning. När det är möjligt kan 
överenskommelser träffas om hur aktörerna ska agera, exempelvis fatta samstämmiga beslut i sina 
respektive organisationer. Det är då viktigt att deltagarna har beslutsmandat, tydligt 
förhandlingsmandat eller en god uppfattning om vad som är möjligt att fatta beslut om i den egna 
organisationen.  

Samråd genom samverkanspersoner 
Om Länsstyrelsen har samverkanspersoner från andra myndigheter hos sig, kan de användas för 
samråd och ge värdefull information om hur den representerade myndigheten kan ställa sig i en 
fråga där Länsstyrelsen ska fatta beslut eller där det behövs samstämmiga beslut mellan aktörer. Det 
är då viktigt att samverkanspersonerna har tydliga mandat från sin egen organisation.  

Att höja beredskapen 
Under fred 
Hotbilden i gråzonen är komplex och diffus. Den tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred 
och krig. I takt med förändringar i omvärlden, hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar Sverige 
tex. genom påtryckningar, sanktioner, spridning av desinformation, sabotage och 

 
17 3 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
18 Se lagkommentar till ovan bestämmelse, författare Karl Lorentzon. 
19 Se 8 § Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 - Riksdagen 
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maktdemonstrationer, ställer gråzonen stora krav på beslutsfattande och agerande. Gråzonen 
påtalar särskilt dilemmat förknippat med den initiala osäkerheten om att förstå om det som sker 
utgör medvetna handlingar eller inte.  

För händelser inom det som kallas gråzonen, och om regeringen inte har höjt beredskapen, har 
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet 
för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet.  

Länsstyrelsen ska vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför behov av samverkan med 
kommuner eller andra aktörer, omgående upprätta en ledningsfunktion för bland annat samordning 
och information. Länsstyrelsen är sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska 
område.20 

Vidare ska Länsstyrelsen noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är 
särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet. 
Länsstyrelsen ska också på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala 
myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.21  

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den högsta civila 
totalförsvarsmyndigheten inom länet.22 Övriga myndigheter ska samverka med Länsstyrelsen i dess 
roll som områdesansvarig myndighet.23  

Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse för ett län, ska 
myndigheten samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga 
myndigheter i och utanför länet i sådana frågor inom Länsstyrelsens verksamhetsområde som 
påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.24  

Under fred, innan beredskapen höjs, ska Länsstyrelsen efter förfrågan från Regeringskansliet eller 
MSB lämna den information som behövs för samlade lägesbilder.25  

När beredskapen höjts (till skärpt eller högsta beredskap) ska Länsstyrelsen, förutom till regeringen, 
även lämna Försvarsmakten underlag, rapportera, så att Försvarsmakten kan fullgöra sin 
informationsskyldighet till regeringen.26  

Beslut om att höja beredskapen 
Regeringen 
Regeringen beslutar om att höja beredskapen (skärpt beredskap, högsta beredskap och 
beredskapslarm). Beslutet meddelas på det sätt som regeringen bestämmer. Förfogandelagarna 
aktiveras omedelbart vid beredskapslarm.27 

 
20 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 
21 Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 
22 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
23 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap 
24 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 
25 Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap  
26 Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
27 1 och 6 §§ lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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Länsstyrelsen 
I fall där krigstillstånd kan konstateras och förbindelsen mellan en del av riket och regeringen inte alls 
eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste 
vidtas har Länsstyrelsen möjlighet att tydliggöra vilket tillstånd som råder.28 29 Länsstyrelsen kan fatta 
beslut om beredskapslarm för Västra Götalands län. 

Samordning i syfte att skapa handlingsberedskap 
Om situationen kräver, kan länsstyrelserna och andra myndigheter, kommuner i länet och regionen, 
efter samråd med varandra, gemensamt höja beredskapen inom sin fredsmässiga verksamhets 
ramar. Om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark är myndigheter, 
regionen och kommunerna skyldiga att handla som om beslut om högsta beredskap förmedlats. 

Myndigheter, kommuner och regionen  
Varje myndighet, kommun och region som kan konstatera att Sverige befinner sig i krig ska handla 
som om beslut om högsta beredskap förmedlats.30 Myndighet, kommun och region som kan 
konstatera att Sverige befinner sig i krig rapporterar omedelbart till Länsstyrelsen. 

Myndigheter, kommuner och regioner har möjlighet att höja sin beredskap inom sin fredsmässiga 
verksamhetens ramar, utan beslut från regeringen. Höjningen kan tex. utgöras av översyn av planer, 
övningar och anpassning av den ordinarie verksamheten.31   

Övertagande av mandat från regeringen 
Länsstyrelsen kan vid vissa situationer överta mandat från regeringen.32 Detta gäller om Sverige är i 
krig och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda 
svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas. Länsstyrelsen ska 
fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap. regeringsformen ankommer på regeringen samt att besluta att 
en lag i ett visst ämne ska börja tillämpas. I sådana fall ska Länsstyrelsen självständigt genomföra de 

 
28 Om krig råder och förbindelserna mellan Länsstyrelsen och länsstyrelserna och regering/riksdag med 
svårighet kan upprätthållas får Regeringen överlåta åt Länsstyrelserna att tillkänna ge beslut om högsta 
beredskap i hela landet genom beredskapslarm. Regeringen har rätt att överlåta till en annan myndighet att 
sätta en beslutad lag i tillämpning, även om den tillhör det obligatoriska lagområdet. Ett exempel på det 
undantaget är beslut om att tillkännage högsta beredskap i hela landet genom beredskapslarm, 9 § 
förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Rätten att besluta om beredskapslarm skulle 
därmed kunna tas av en annan myndighet. En rimlig tolkning här är att betrakta undantaget i kombination med 
till exempel 13 § lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. Den ger länsstyrelserna rätt att inom sina respektive områden fullgöra uppgifter 
som enligt 8 kap. RF ankommer på regeringen och besluta att en lag i visst ämne ska börja tillämpas. 
Bestämmelsen gäller endast i fall där krig råder och förbindelsen mellan en del av riket och riksstyrelsen inte 
alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas eller omedelbara åtgärder annars måste vidtas. 
29 Marika Ericsson, Försvarshögskolan – Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, 2019, Krisberedskap 
och totalförsvarslagstiftning – En bilaga till förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, sid 20. 
30 Möjligheten att besluta om att höja beredskapen har lyfts vid olika tillfällen genom åren. Bland annat har 
framhållits att delegationen ovan till (dåvarande Civilbefälhavaren) och länsstyrelserna ska gälla endast under 
krig, men ska givetvis utnyttjas i förväg och inte först efter att Länsstyrelsen tappat kontakten med regeringen. 
I förarbeten till Lagen om totalförsvar och höjd beredskap framhålls att i Sverige per automatik råder högsta 
beredskap om det är krig och om det förekommer stridshandlingar på svensk mark. Dock är detta inte något 
som en regional eller lokal myndighet bör göra på egen hand, regeln är avsedd att utgöra en yttersta garanti. 
Prop.1992/93:76, sid 57.  
31 Prop. 1992/93:76, sid 42 
32 15 kap. 8 § regeringsformen (1974:152). 
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åtgärder som behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret. 
Delegeringen begränsas till det geografiska områdesansvaret och avser endast Västra Götalands län. 

Vid situationer där Länsstyrelsen tappar kontakten med regeringen och Länsstyrelsen övertar mandat 
från regeringen ska detta kungöras. 

Definitionen för krig 
Definitionen för krig är bred. Krig kan genomföras med olika medel och med fientliga avsikter som tar 
sig olika uttryck. Krigsfara är ett förestående fientligt anfall mot Sverige. Att exemplifiera situationer 
som beskriver detta är svårt. Utomordentliga förhållanden kan vara föranlett av krigshandlingar och 
vara situationer med oerhört ansträngt försörjningsläge, att samhällsviktiga funktioner är utslagna, så 
människors liv och hälsa hotas.33   

Beslut under ockupation34 
Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar 
försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska 
intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som 
i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmakten 
bistånd. 

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område.  

Ledningsplats 
Om kommun, region eller myndighet med anknytning i länet omgrupperar från ordinarie till 
alternativ ledningsplats ska detta meddelas Länsstyrelsen, L 3 funktionen (Länsstyrelsens 
stabsfunktion för insats och genomförande). 

Sambandsmedel 
Kärnan är robust och öppet samband. Val av sambandmedel styrs av ledningsbehovet och av vilken 
informationssäkerhetsklassning som informationen har som ska kommuniceras. För att förenkla och 
underlätta kommunikation ska så långt som möjligt – utan att röja sekretessbelagda uppgifter – 
ordinarie sambandmedel användas. 

Öppna sambandsmedel 
Ordinarie öppet samband utgörs av: Telefon/mobil, e-post och RAKEL.  

Länsstyrelsens och Enheten för samhällsskydd och beredskaps (ESB) sambandskatalog används så 
långt det är möjligt.  

Respektive aktör bör eftersträva funktionsnummer/gruppnummer, 
funktionsbrevlådor/gruppbrevlådor för e-post i syfte att hålla nere ändringar till Länsstyrelsens 
sambandskatalog. Telefonnummer och funktionsmejl till stabs- och ledningsfunktioner ska delges 
Länsstyrelsen och angränsande kommuner. 

Sambandsmedel för sekretessklassad information 
Ordinarie samband för säkerhetsskyddsklacificerad information upp till nivå Hemlig utgörs av: 
filkrypto PGBI (Informationssystemet Signe), filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL.  

 
33 Prop. 1992/93:76, sid 47 
34 15 kap. 9 § regeringsformen (1974:152).  
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Kommuner och regioner ska ha filkrypto PGBI (Signe).  

Myndigheter med anknytning till länet bör ha filkrypto MGS, faxkrypto MGM och kryptotelefon MGL. 

 

Krav på sambandsmedel vid ledningsplats 
Ordinarie ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd 
ska finnas. 

Alternativ ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd 
ska finnas. 

Skyddad ledningsplats: Ordinarie sambandsmedel men minst ordonnans. Förmåga till signalskydd ska 
finnas. 

Reservsamband 
Reservsamband för öppen och hemlig information är ordonnans med ordonnanskuvert. 

Respektive kommun, VGR och myndigheter med anknytning till länet ombesörjer ordonnans för egen 
organisations behov och i syfte att kunna nå samverkande aktörer. 

Personal för ordonnans bör vara krigsplacerad och inplaceras i säkerhetsklass. Personal uttagen för 
att vara ordonnans ska vara tillförlitlig, kunna hantera sekretessklassad information som rör Sveriges 
säkerhet och ha utbildning för uppdraget. 

Sambandstablå 
Öppna sambandsmedel och sambandsmedel för sekretess åskådliggörs i samandstablå för Västra 
Götaland. Sambandstablån visar vilka sambandsmedel som är brukbara. Den uppdateras och skickas 
ut av Länsstyrelsen. 

 

Rapportering och orientering/information 
Regelbunden rapportering 
Vid Höjd beredskap ska Länsstyrelsen rapportera till Försvarsmakten/MRV samt hålla regeringen 
underrättad om läget i länet. 

Kommuner, VGR och myndigheter med anknytning i länet ska rapportera till Länsstyrelsen om läget 
(situationen) inom sitt geografiska ansvarsområde och om hur funktionaliteten upprätthålls. 

Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen och med kopia till kommunen. Se bilaga 7.3 
Räddningstjänst under höjd beredskap. 

Ovan nämnda rapporteringsskyldiga aktörer ska 1ggr/dygn, kl. 12.00, rapportera till Länsstyrelsen 
(öppen rapport) 

Vid rapportering ska sekretess beaktas.  

Rapportering kan ske genom tal, digitalt (data) eller analogt (papper med anteckningar/skiss). 

Innehållet i rapporten för regelbunden rapportering 
Rapporten ska innehålla information från de senaste 24h om en beskrivning av läget i stort inom 
ansvarsområdet avseende; 
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• Händelser av betydelse (vad, var – geografisk position och/eller lägesangivelse) 
• Konsekvenser (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla (samhällets) funktionalitet) 
• Genomförda och planerade åtgärder (på kort och lång sikt för att kunna upprätthålla 

(samhällets) funktionalitet) 
• Resursbehov (behov av förstärkning, ransonering) 
• Behov av beslut 

 

Särskild rapportering 
Vid behov och särskilda omständigheter ska särskild rapport omedelbart skickas eller ringas in till 
Länsstyrelsen. Rapporten ska innehålla: 

Stund – tidpunkt när händelsen inträffade 
Ställe – platsen där händelsen inträffade (geografiskt namn och om möjligt lägeskoordinater) 
Styrka – antal (hur många är inblandade i händelsen) 
Slag – objekt (vilka objekt/vad berörs av händelsen) 
Sysselsättning – verksamheten (vad har hänt, vad händer) 
(Symbol – märkning, nummer eller färg (om det är relevant information)) 
Sagesman – vem (den som har rapporterat händelsen) 

Länsstyrelsens rapportering till regeringen  
Länsstyrelsen ska rapportera till regeringen om det som är särskilt viktigt för regeringen att ha 
vetskap om, dels om händelser som inträffat i länet.35 

Länsstyrelsens rapportering till Försvarsmakten och MRV 
Civillägesrapport skickas till Västra Militärregionen. Rapportering enligt rapportmall MRV GROP 
2020-2022 Bilaga w (kopia på Bilaga W finns längre ner i mejlet) 

Orientering/information 
Försvarsmakten/MRV orienterar Länsstyrelsen om militära verksamhet som berör eller kommer att 
påverka länet och kommunerna i länet. 

Lägesbild 
Lägesbild för länet syftar till att ge en bild av läget/situationen som rådet i Västra Götalands län och 
vara underlag för beslut och åtgärder på kort och lång sikt. Länets lägesbild bygger på inkommande 
rapporter från länets kommuner, myndigheter med anknytning till Västra Götalands län och andra 
aktörer. Även angränsande läns lägesbild ska finnas vid Länsstyrelsen. 

Lägesbilden uppdateras dagligen. Länsstyrelsen skickar ut/delger lägesbild och orientering om 
situationen i länet och angränsande län dagligen senast kl. 17.00  

Gemensamma beredningar  
Syftet med beredningar, som kan genomföras i formen av ISF, är att skapa tillräckligt omfattande 
underlag inför chefsbeslut eller minska tiden för beredning av viktiga och tidskritiska beslutsunderlag.  
Följande beredningar ska kunna genomföras mellan länsstyrelserna, MRV, berörda regionala aktörer 
och kommuner.   

Transport- och trafikberedningar 

 
35 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §2. 
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Disposition av vägnät, järnvägsnät och hamnar. Upprättande av särskilda stråk och noder för 
transporter. Begränsningsfrågor. Kollektivtrafikfrågor.  

Underrättelse- och säkerhetsberedningar 

Hotbilder, beredskapsnivåer, aktuellt läge och prognoser. Skyddsobjektsfrågor.  Polisiärt arbete. 
Gränsövervakning. Säkerhetsskydd.  

Fältarbetsberedningar 

Samråd kring spärrning, blockering, undanförsel, förstöring av civil infrastruktur samt lagning och 
reparation, räddning och röjning.  

Civillägesberedningar 

Befolkningsskydd, varning av allmänheten, skyddsrum. Räddningstjänst och undsättning. Skola, 
omsorg. Läget i kommunerna.   

Sambandsberedningar 

Förbindelser nationellt, regionalt och lokalt. Signalskydd, kryptografiska funktioner. 

Försörjningsberedningar 

Livsmedelsförsörjning. Drivmedel. Förnödenheter. Läkemedel 

Hälso- och sjukvårdsberedningar 

Hälso- och sjukvårdsfrågor. Smittskydd. Krigsveterinärtjänst. 

Värdlandsstödsberedningar - VLS 

Förberedelser och hantering avseende mottagning av utländska civila och militära enheter. 
Gränsavtal.  

Kriskommunikation och psykförsvarsberedningar  

Kriskommunikation, opinionsläge. Kommunikativ lägesbild. Psykologiskt försvar. Läget kring 
nyhetsförmedling. Påverkansoperationer.  
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Kopia på MRV Civillägesrapport ur MRV GROP 2020–2022 Bilaga W 
Civillägesrapport 

         

          
         

Civillägesrapport från:    

Tidsnummer:     

Avser område/plats:    

 

1  Sammanfattning av civilläge inom eget område 

(Här skall framgå en övergripande beskrivning av civilläget i området. Inkluderar även aspekter som 
påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd) 

 

2  Samverkansläget 

2.1 Genomförd och pågående  

(Genomförd och pågående civil-militär samverkan) 

 

2.2  Kommande och planerad 

(Kommande och planerad civil-militär samverkan) 

 

3  Beskrivning av läget avseende samhällsviktig verksamhet (sektorer) 

3.1 Energiförsörjning 

(Produktion och distribution av el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel) 

 

3.2  Finansiella tjänster 

(Betalningar, tillgång till kontanter) 

 

3.3  Handel och industri 

(Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel) 

 

3.4  Hälso- och sjukvård samt omsorg 

(Akutsjukvård, läkemedelsförsörjning, omsorgsverksamhet, smittskydd) 
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3.5  Information och kommunikation 

Medel: (Mobil och fast telefoni, internet, radiokommunikation, produktion och distribution av post, 
dagstidningar, webbaserad information, sociala medier) 

Informativt innehåll: (Påverkansoperationer, social oro, andra tillstånd) 

 

3.6  Kommunalteknisk försörjning 

(Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning) 

 

3.7  Livsmedel 

(Tillgänglighet och status) 

 

3.8  Offentlig förvaltning 

(Lokal, regional, nationell ledning, begravningsverksamhet) 

 

3.9  Skydd och säkerhet 

(Domstolsväsende, åklagarverksamhet, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, 
alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd, bevakning, säkerhetstjänst) 

 

3.10  Socialförsäkringar 

(Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring) 

 

3.11  Transporter 

(Flyg-, järnvägs-, sjö-, och vägtransport, kollektivtrafik) 

 

4  Prognoser 

(Här beskrivs de viktigaste förändringarna i civilläget som kan förutses på längre sikt) 

 

5 Konsekvenser 

5.1  Civillägets påverkan på egen verksamhet 

(Här beskrivs hur vår verksamhet påverkas av civilläget nu respektive bedöms påverkas i framtiden) 

 

5.2.  Vår verksamhets påverkan på civilläget 
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(Här beskrivs hur civilläget påverkas av vår verksamhet nu respektive bedöms påverkas i framtiden) 

 

6 Samverkansfrågor och behov av stöd från högre chef 

  

 

7 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137



 

1 
 

Bilaga 7.1 Befolkningsskydd - skyddsrum (öppen bilaga)  
 

7.1.1 Skyddsrum 
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutar om behovet av skyddsrum 
och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. MSB ska 
även föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras.1  
 

Skyddsrum ska vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel 
som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av 
befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning 
står emot sådana verkningar.2 

 Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är: 

• skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.3 
• under höjd beredskap skyldig att bereda plats i skyddsrummet åt dem som behöver skydd4. 

Gender och barnperspektivet ska beaktas samt ägare av husdjurs och deras behov bör 
beaktas. 

o Säkerställ att vuxna och barn oavsett funktionsförmåga kan ta sig in och ut i 
skyddsrum genom till exempel framkomliga vägar eller utrustning för att kunna bära 
skadade, personer med hög ålder eller personer med funktionsnedsättningar som 
behöver assistans för att röra sig.  

• ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet 
finns.5  Skylten har formen av en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.6  

En nyttjanderättshavare får inte hindra ägaren till en byggnad eller annan anläggning att inrätta 
skyddsrum eller att företa andra åtgärder enligt lagen7. 

 

7.1.2 Planläggning  
Kommunen ska i sin ledningscentral respektive reservledningsplats ha tillgång till förteckning över 
befintliga skyddsrum i kommunen och samverka med räddningstjänsten om anvisningar för 
undsättning. 

 

Kommunen bör om möjligt underlätta för fastighetsägare att när beredskapen höjs att de skyndsamt 
ska kunna tömma skyddsrummen så att dessa kan tas i bruk. 

 
1 1 kap. 2 § lag (2006:545) om skyddsrum.  
2 2 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum  
3 4 kap. 1§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
4 4 kap. 3§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
5 4 kap. 4§ lag (2006:545) om skyddsrum.  
6 Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se) 
7 4 kap. 5§ lag (2006:545) om skyddsrum.  

138

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/


 

2 
 

Inom områden där skyddsrum inte finns bör verksamheter och anläggningar som kan komma att 
utgöra militära mål planera för utrymning8 och planera för undanförsel av egendom som har 
betydelse för totalförsvaret om egendomen faller i fiendens händer och kan underlätta för dennes 
krigsansträngningar.9  

 

Läs mer: Skyddsrum (msb.se) 

 

Översiktskarta över skyddsrum i Västra Götaland10 

 

 
8 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, Förordning (2006:639) om 
utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
9 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring 
10 Skyddsrumskarta (msb.se), hämtad 2020-11-25, kl. 08:34 
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Bilaga 7.2 Befolkningsskydd – utrymning och inkvartering (öppen 
bilaga) 
 

7.2.1 Utrymning och inkvartering  
Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap reglerar att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, Länsstyrelsen1, får besluta om att de som 
uppehåller sig inom ett område ska utrymma detta om området blivit eller kan antas bli utsatt för 
stridshandlingar och utrymningen är nödvändig för att skydda befolkningen, eller det i området 
behöver vidtas militära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om inte 
utrymning sker2.   

Kommuner och regioner har en skyldighet att ta hand om de som omfattas av en utrymning enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 3. Kommuner och regioner som befolkningen lämnar är skyldiga att 
lämna hjälp till de kommuner och regioner som i större omfattning får ta emot de som utrymmer4. 

 

7.2.1.1 Utrymning  
En utrymning bör endast genomföras om en händelse har inträffat som innebär att det är fara för 
människors liv eller hälsa att stanna i området eller om det finns överhängande risk för en sådan 
händelse. I vissa situationer kan människor utrymma på egen hand, men i andra situationer krävs att 
samhället bistår. Ett överhängande hot kan resultera i en spontanutrymning, även om 
myndigheterna inte har fattat något utrymningsbeslut. En utrymning innebär att en mängd 
samhällsaktörer blir berörda och planeras i krisens tre faser; före, under och efter.  

Under-fasen kan delas in i fyra övergripande skeden:  

• Initiera (vem) 
• Utrymma (hur)  
• Inkvartera (var)  
• Återflytta (när) 5 

Planeringen av en utrymning bör utgå från det geografiska områdets förutsättningar. Kartläggning 
bör ske i samråd mellan berörda organisationer och innefattar aspekter som befolkningens behov 
och samhällsviktiga verksamheter. Planeringen bör beakta befolkningsgrupper som   

• barn och ungdomar på förskola, skola och fritids  
• invånare med andra språk än svenska som modersmål  
• människor med funktionsnedsättningar  
• vårdtagare på vårdinrättning, äldreboende eller i hemmiljö 

 
1 3 § förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
2 2 kap. 1 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
3 2 kap. 4 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
4 2 kap. 5 § lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 
5 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 10, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014.  
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• interner inom kriminalvård6 

 

7.2.1.2 Inkvartering  
Människor som lämnar sina hem behöver någonstans att bo. För det fall den enskilde inte själv kan 
lösa ett tillfälligt boende på inkvarteringsorten behöver socialtjänsten bistå. Tillfälliga uppehällen kan 
exempelvis utgöras av  

• fartyg  

• församlingshem  

• gymnastiksalar  

• hotell  

• rum hos privatpersoner  

• skolor  

• tält  

• vandrarhem.  

Det är kommunerna som ansvarar för långvarig inkvartering eftersom de enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) är skyldiga att ge stöd och hjälp åt enskilda individer. Detta ansvar åligger såväl bosättnings- 
som vistelsekommunen beroende på situationen. Vid en långvarig inkvartering behöver hänsyn tas till 
gällande boendenormer som till exempel reglerar boyta, uppvärmning, vatten, avlopp, 
matlagningsfaciliteter, brandskydd och djurhållning. Även befolkningens olika behov behöver beaktas. 
Vid val av inkvartering behöver det säkerställas att påverkan på samhället i övrigt blir så liten som 
möjligt. Yrkesverksamma personer bör ha möjlighet att kunna ta sig till sina arbetsplatser inom rimlig 
tid och barn har rätt till förskole- och skolomsorg.7 

7.2.2 Planläggning  
Det geografiska områdesansvaret innebär att regeringen, länsstyrelser och kommuner ansvarar för 
planering av utrymningar. På nationell nivå hanteras den övergripande kravställningen. På regional 
nivå kan en strategi för utrymning inom länet tas fram. Länsstyrelserna ska planera för att informera 
och begära stöd från nationell nivå. 

Detaljerade utrymningsplaner bör utformas på lokal nivå. Planerna bör hållas kortfattade med tydlig 
ansvarsfördelning och bör innehålla följande steg. 

• Initiera; informationsinhämtning, lägesbedömning och lägesbild, konsekvensbedömning, 
triggerpunkter och beslutsfattande, varning och informationsspridning. 

• Utrymma; resursallokering, uppsamlings- och utrymningsplatser, förflyttning, transport och 
logistik inkl. Trafikplanering, husdjur, registrering sanering.  

• Inkvartera; mottagningsplatser, uppehälle och inkvartering, genomsökning och bevakning 

 
6 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014. 
7 ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” sid 14, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB), Publ.nr: MSB783 - december 2014. 
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o Skydd mot väder och kyla, ex vindskydd, regnskydd, passande kläder för dem som 
inte fått med sig det efter ålder. 

• Återflytta; återflyttning, vidare hjälp.  

Andra åtgärder beskrivs i olika bilagor efter behov, som till exempel; 

o Barn kan komma ifrån eller förlora sina föräldrar, de kan även behöva evakueras 
utan sina föräldrar. Viktigt att det finns rutiner för hur barn kan omhändertas på 
bästa möjliga sätt men också för att senare kunna återförenas med föräldrar/andra 
anhöriga.  Exempelvis rutiner för identifiering, registrering och återförening.  

o Kvinnor och män skiljer sig åt avseende hur vi uppfattar risker och hur vi agerar 
baserat på detta. Beakta befolkningens behov, utsatthet och förutsättningar. 

o Säkerställ att inkvartering är säker för kvinnor och män, barn, hbtqi-personer, 
minoriteter etc.  

o Det kan behövas personal för att garantera ordning, plats för alla, upplysta vägar till 
badrum, säkerställ sanitära förhållanden ex mensskydd och blöjor åt dem som 
behöver. Mat, förnödenheter och mediciner behöver anpassas efter behov. 

o Vid planering och genomföring av utrymning och inkvartering så behövs analys av 
läget för civilbefolkningen och deras behov för att kunna minimera risk. Till exempel 
om civila ska återinträda på tidigare ockuperade områden är det viktigt att bedöma 
risken för civilbefolkningen. Exempelvis har studier av konflikter visat att civila löper 
störst risk att drabbas av skador till följd av indirekt eld. För barn ökar risken 
procentuellt sett att drabbas av explosioner från lämningar och minor.  

o Utifrån behovet att motivera och informera allmänheten om utrymning samt att 
motverka att vissa målgrupper upplever en informationsbrist eller att informationen 
är otydlig: 
▪ Tänk på kön, ålder, språkkunskap, funktionsnedsättningar i utformande av 

information och kommunikation. Erbjud information i alternativa format så 
som punktskrift, lättläst, text och ljud, klarspråk, översätt till olika språk 

 

7.2.3 Uppgifter 
7.2.3.1 Kommuner 
Kommunerna bör kartlägga och inventera möjliga evakuerings- och inkvarteringsplatser i kommunen 
för förläggning och utspisning. 

Kommuner som bedöms ha militära mål inom sitt geografiska område områden bör planlägga för 
utrymning. För vägledning se Huvuddokumentets hotbildsbeskrivning i Plan för civilt försvar för 
Västra Götaland. 

Kommuner som inte bedöms ha militära mål inom sitt om inom sitt geografiska område områden bör 
planlägga för inkvartering. 

Som underlag för framtagning av regional och lokala planer för utrymning/inkvartering kan MSB:s 
vägledning ”Att planera och förbereda en storskalig utrymning” samt Handbok – storskalig utrymning 
användas. 

7.2.3.2 Försvarsmakten 
Med utgångspunkt i hotbilden av ett militärt väpnat angrepp stödjer Försvarsmakten Länsstyrelsen 
med att ta fram en övergripande plan för eventuella befolkningsomflyttningar.  
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7.2.3.3 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra myndigheter, Västra 
Götalandsregionen och mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och 
gentemot angränsande län.    

 

7.2.4 Samverkan  
För att säkerställa god samverkan behöver alla samhällsaktörer ha kunskap om varandras roll och 
ansvar.   

Ansvar har  

• enskilda individer; den enskildes ansvar att ta med sig ett ombyte kläder, kläder efter väder, 
matsäck för 12 timmar. 

• Länsstyrelsen; ledning under höjd beredskap samt samordning av kommunöverskridande 
händelser i fredstid. Länsstyrelsen ansvarar för samordning inom länet med andra 
myndigheter, mellan kommuner i länet som berörs av befolkningsomflyttningar och 
gentemot angränsande län.  

• västra götalandsregionen; hälso- och sjukvård samt kollektivtransporter. 
• polisen; registrering, genomsökning, eftersökning, förebygga och beivra brott, lämna 

allmänheten skydd samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. 
• kommuner; samordning inom det geografiska området och stöd till invånarna samt andra 

som vistas i kommunen.  
• räddningstjänstansvariga myndigheter och organisationer; räddningsinsatser och beslut om 

utrymning.  
• övriga statliga myndigheter; säkerställande av verksamhet inom det egna ansvarsområdet 

samt att bistå varandra. 
• Försvarsmakten; Orientera Länsstyrelsen om utrymning är nödvändig m h t markstrider och 

andra militära åtgärder. 8 

 

 

 

 
8 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 2 kap, §1. Förordning (2006:639) 
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, §3 
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7.3.1 Beslut i stort  
Inför en förestående beredskapshöjning samt under höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för 
samordning och samverkan av och mellan länets räddningstjänster i syfte att uppnå störta möjliga 
totalförsvarseffekt och därvid minimera skador på människor, egendom och miljö inom länet.1 

Inledningsvis ska Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar aktiveras i syfte att samordna 
länets samlade räddningstjänstresurser utifrån rådande hot- och lägesbild. Staben ska särskilt 
fokusera på att säkerställa sambandsrutiner och infordrande av lägesorienteringar rörande pågående 
händelser och förmåga hos räddningstjänsterna. 

Därefter ska arbetet kraftsamlas till hotbildsanalys och planering för användning av personal inom en 
kommuns räddningstjänst eller övertagande av räddningstjänst och att utse räddningsledare vid 
pågående insatser. Hotbildsanalysen och planeringen för övertagande av räddningstjänst syftar till 
att inrikta och prioritera personal- och förmågeomflyttningar. Stöd till Försvarsmakten ska vara 
planerat över tid. 

Avslutningsvis ska länets samlade räddningstjänsters förmåga kunna kraftsamlas i alla geografiska 
riktningar för att lindra konsekvenserna av såväl antagonistiska händelser som andra olyckor. 

7.3.2 Räddningstjänst under höjdberedskap 
7.3.2.1 Ingångsvärden 
För det fall Sverige hamnar i krig är det totalförsvarets uppgift att tillsammans med andra vinna 
kriget alternativt enskilt undvika att förlora.2 Alla meddelanden om att motstånd ska upphöra är 
falska.3 Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmakten förmåga i dess uppdrag att försvara landet och 
de värden som Sverige står för.4  

Utöver de grundläggande uppgifterna ska svensk räddningstjänst under höjd beredskap ansvara för: 

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel, 
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnd verksamhet ska kunna 

fullgöras 

Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under samma tid delta i åtgärder för 
första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.5 

Länsstyrelsen är medveten om att förmågebegränsning hos kommunal räddningstjänst råder 
beträffande tilläggsuppgifterna under höjd beredskap. Kommunens organisation för räddningstjänst 
ska planera för att lösa tilläggsuppgifterna på bästa sätt genom att förse organisationen med adekvat 

 
1 7 § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 6 § förordning (2017:870) om länsstyrelsernas 
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 
2 Militärstrategisk doktrin 2016 
3 Om krisen eller kriget kommer – viktig information till Sveriges invånare, 2018, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
4 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för 
försvarsbeslutsperioden 2021–2025 
5 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
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kunskap, övningsverksamhet och samverka med andra lämpliga aktörer i ett planeringsskede för att 
hantera dessa uppgifter. 

Kommunernas organisation för räddningstjänst ska vidare medverka i Länsstyrelsens planering för 
värdlandsstöd avseende uppgifter relaterade till lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

7.3.2.2 Orientering och Länsstyrelsens mandat 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i LSO överta ansvaret för en eller flera 
räddningstjänster vid pågående händelser i fred. Under höjd beredskap kan Länsstyrelsen omfördela 
personal och resurser för uppgifter som inte rör den egna kommunen. Kommunal räddningstjänst 
ska hålla Länsstyrelsen underrättad om förmåga, inträffade större händelser och om förändrad 
förmåga avseende ledning av insatser och insatsers genomförande.6 

Länsstyrelsen samordnar statlig räddningstjänst och kan under vissa förutsättningar leda kommunal 
räddningstjänst samt samverkar med angränsande länsstyrelser vid behov av resurser från 
räddningstjänster i annat län.7 

Övriga mandat för Länsstyrelsen som kan beröra räddningstjänst under höjd beredskap framgår av 
Västra Götalands län ledningsplan med tillhörande bilagor. Särskilt noteras rollen som högsta 
regionala totalförsvarsmyndighet och det samlade ansvaret för att genom samverkan och 
samordning uppnå största möjliga försvarseffekt inkluderande stöd till Försvarsmakten. 

Inom Länsstyrelsens stabsorganisation för civilt försvar handläggs frågor kring Befolkningsskydd och 
räddningstjänst av funktionen L3 (pågående insats) och L5 (planering och beredning), beroende på 
om situationen avser genomförande av räddningstjänstinsats eller planläggning inför en 
räddningstjänstinsats.8 

7.3.2.3 Antagande och utgångsläge för planering 
En händelseutveckling kan ske snabbt och med mycket kort varsel där Sverige och länet utsätts för 
hot om militära maktmedel, väpnat angrepp eller annan påverkan. En sådan utveckling kan föregås 
av ett försämrat omvärldsläge (s.k. gråzonsläge) med ett antal betydande störningar i länets 
samhällsviktiga funktioner. Syftet bedöms vara att påverka vårt beslutsfattande, handlingskraft och 
vår trygghet.  

Sådana händelser bedöms kunna utgöras av störningar i betalningssystemet, påverkan på 
energiförsörjning, data och telekommunikationer, psykologiska påverkansoperationer, blockerad 
varutillförsel, hotfull uppträdande och övningsverksamhet samt minering av viktiga farleder. 

Åtgärder och agerande i förskedet ska därför utgöras av samtliga aktörers fortlöpande 
informationsinhämtning och med bedömning av utvecklingen i kombination med uppdaterade 
planverk, väl övade sambands- och rapproteringsvägar, löpande utbildning och övning av personal 
samt i övrigt vidta de förberedelser som måste till. Allt ska syfta till att höja vår totalförsvarsförmåga i 
länet. 

Ett angrepp mot Sverige och länet bedöms kunna inledas med att en motståndare genomför 
avståndsbekämpning (t.ex. med robotar och kryssningsmissiler) mot Försvarsmaktens objekt och 
anläggningar inom hela länet i syfte att försvåra svensk mobilisering. Sådan avståndsbekämpning 

 
6 8 kap. 4 § LSO. 
7 4 kap. 10 § LSO. 
8 Stabens organisation, bilaga till Plan för höjd beredskap för Länsstyrelsen i Västra Götaland, Diarienr. 25972-
2021 
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bedöms kunna föranleda stort skadeutfall på människor, infrastruktur och på anläggningar i form av 
ras och bränder. Motståndaren antas inrikta bekämpningen mot Försvarsmaktens marin- och 
flygbasområden, mobilisering och mobiliseringsförråd, civila hamnar och järnvägsknutpunkter som är 
av betydelse för försvarsansträngningarna, ledningsplatser och andra viktiga försvarsanläggningar.  

I syfte att störa varutillförseln bedöms det inte uteslutet att en motståndare på olika sätt försvårar 
situationen i och flöden ut från Göteborgsregionen. Motståndarens åtgärder kan kompletteras med 
förment uppfattade fredsolyckor som skogsbränder. 

I ett senare skede kan motståndaren ha tagit delar av södra Sverige och delar i anslutning till 
huvudstaden samt på Gotland. Från dessa områden bedöms fortsatt avståndsbekämpning kunna ske 
mot större delar av länet.  

I en väpnad konflikt i Sveriges närområde eller på svenskt territorium bedöms militärt stöd från 
annan (andra) nation(er) komma att tillföras till, grupperas i eller förflyttas genom Västra Götaland. 
Ny hotbild kan uppstå beroende på val av grupperingsplats och transportvägar för tilltransport. 

Ytterligare beskrivning av hotbilden framgår av Huvuddokumentet i Plan för civilt försvar Västra 
Götalands län (öppet dokument). 

7.3.3 Uppgifter under höjd beredskap för Länsstyrelsen och länets räddningstjänster 
För att få en samlad bild rörande ledning av verksamheter i länet och hur beredskapen i länet kan 
höjas, se Bilaga 1 Ledning i Plan för civilt försvar för Västra Götaland.  

Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda åtgärder i fråga som planering och 
inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga 
resurser som är nödvändiga för att de under rådande förhållanden ska kunna fullgöra sia uppgifter 
inom totalförsvaret.9  

Vid högsta beredskap ska kommuner övergå till krigsorganisation. Övergång till krigsorganisation ska 
ske även vid beredskapslarm.10 

Länsstyrelsens stabsfunktion för befolkningsskydd och räddningstjänst (inom ramen för funktionen 
L3) bemannas fullt ut senast vid höjd beredskap. 

Funktionens verksamhet ska kunna bedrivas med lägst TiB-tjänst och i övrigt enligt stabschefens 
beslut. 

7.3.3.1 Uppgifter över tid – föreskede 
 

7.3.3.1.1 Länsstyrelsens uppgifter (funktionen L3) 
Länsstyrelsen ska i ett planeringsskede (föreskede) och med över tid löpande uppdateringar vidta 
följande förberedelser: 

• Förbereda och uppdatera administrativa stödfunktioner inom L3 (såväl analoga som digitala).  
• Länsstyrelsen presumtiva räddningsledare ingår i L3. En av dessa utgör chef för sektionen. 
• I den omfattning som Civilförsvarschefen bestämmer öva och utbilda personal med 

krigsplacering i L3, inklusive där placerade representanter från kommunal räddningstjänst. 
• Krigsplacerad personal i L3 ska vara inplacerad i säkerhetsklass nivå 2. 

 
9 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 
10 12 § förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
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• Förbereda föreskrifter som kan komma att avse kommunal räddningstjänst. 
• Utarbeta rutiner för räddningstjänsternas rapportering till Länsstyrelsen. 
• Löpande uppdatera lägesbilden avseende kommunal och statlig räddningstjänst avseende 

ledningsförmåga, insatsförmåga, samverkansförmåga och övriga förhållanden av betydelse. 
• Ha god förmåga att analysera omvärldsläget och kontinuerligt vara orienterad om större 

pågående händelser i länet, vilka bedöms kunna påverka den samlade insatsförmågan. 
• Orientera kommunal och statlig räddningstjänst om sådana förhållanden som kan påverka 

den samlade insatsförmågan i länet/alternativt stor påverkan lokalt/delregionalt. 
• Med kort varsel kunna orientera länets räddningstjänster om regeringen beslutat om skärpt 

beredskap och tydliggöra innebörden av beslutet för räddningstjänsterna. 
• Medverka i Länsstyrelsens planeringsarbete för värdlandsstöd för räddningsinsatser enligt 

LSO. 
• Tillfälliga kraftsamlingar ska vid behov inriktas av länsstyrelsen och hanteras normalt mellan 

länets räddningstjänster med utgångspunkt från nodsamverkan enligt RäddsamVG; 
”Riktlinjer för förstärkningsresurser inom Västra Götalands län”. 

• Samverka med Västra Götalands Regionen (VGR) avseende genomförande av sjuktransporter 
och den samverkan med kommunal räddningstjänst som anges i LSO. 

• Fortlöpande inhämta kunskap om räddningstjänsternas grunduppgifter och förmåga 
avseende de tilläggsuppgifter som regleras i 8 kap. LSO:  

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden 
2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 
3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnda verksamhet ska 

kunna fullgöras11. 
• Förbereda underlag för begäran om hjälp med räddningstjänst av annan länsstyrelse. 

 

Uppgifter till räddningstjänsterna  
Länets räddningstjänster ska under skede före samt över tid vidta följande åtgärder: 

• Delge Länsstyrelsen räddningstjänsternas senast antagna handlingsprogram med tillhörande 
riktlinjer och instruktioner som har bäring på förhållanden under höjd beredskap. 

• Över tid orientera Länsstyrelsen om sådana förhållanden som väsentligt påverkar 
insatsförmågan. 

• Orientera Länsstyrelsen om förändringar i systemledning (samverkansnoder, 
ledningscentraler som väsentligt kan påverka insats- och ledningsförmåga med särskilt 
observation mot sådana ledningsrutiner och sambandsvägar som avses nyttjas vid 
övertagande av ansvaret för räddningstjänst vid pågående händelse samt vid beslut om 
proaktivt flyttande av personal och andra resurser enligt kap 8 lagen om skydd mot olyckor. 

• Underrätta Länsstyrelsen om räddningstjänst(er) leds från alternativ ledningsplats eller 
reservledningsplats. 

• Löpande orientera Länsstyrelsen om pågående händelser som bedöms kunna påverka länets 
samlade förmåga. 

• Räddningstjänster inom Västra Götalands län som fredsmässigt är anslutna till systemledning 
i annat län ska löpande hålla Länsstyrelsen informerad om larm-, sambands- och 
samverkansvägar. 

 
11 8 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Kommentar [LLA1]:  Kolla så att det är rätt hänvisning; 
LSO eller något annat??? 

Kommentar [LLA2]:  Annat ord? – Delge? 
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• Ha beredskap att avdela samverkansperson till Länsstyrelsens funktion L3 eller på annan 
plats som länsstyrelsen anger. 

• Vid indikation om försämrat omvärldsläge under fredsförhållanden genomföra 
beredskapshöjande åtgärder som översyn av planverk, genomföra övningar med inriktning 
mot höjd beredskap, samt i övrigt vidta anpassning av den löpande verksamheten. 
Länsstyrelsen ska underrättas om sådana vidtagna åtgärder. 

• Utarbeta rutiner för överföring av säkerhetsskyddsklassad information till Länsstyrelsen. I 
första hand genom samverkan med utpekade kommuner eller med användande av 
ordonnans. Godkända sambandssystem utgörs av filkrypto PGBI (Signe), filkrypto MGS, 
kryptotelefon MGL. Räddningstjänster i samverkan i kommunalförbund, eller motsvarande, 
nyttjar i första hand den kommun i vilken ledningscentral för räddningstjänsten är belägen. 

• För lägesorienteringar och utifrån kommunens lokal geografiska samordningsansvar används 
i första hand kommunens informationsfunktion för att skicka eller överföra lägesbild till 
Länsstyrelsen. I andra hand rapporterar respektive räddningstjänst direkt till Länsstyrelsen, 
funktion L3. 

• Lägesorienteringar utformas och disponeras enligt Länsstyrelsens anvisningar. 
• Räddningstjänstorganisationerna ska ha ständig förmåga att analysera, bereda och omsätta 

Länsstyrelsens lägesorienteringar till den egna verksamheten. 
• Kunna upprätta samverkan med lämpliga aktörer för att hantera tilläggsuppgifter enligt 8 

kap. LSO12. 
• Samverka med sjukvårdshuvudman för att lösa ut planeringen för medverkan i åtgärder för 

första hjälp åt och transport av skadade primärt inom skadeplats, sekundärt till 
vårdinrättning. 

• Samverka med berörd kommun och andra lämpliga aktörer avseende upprättande av plan 
för inträngning i skyddsrum och röjning av raserade byggnader. 

• Samverka med berörd kommun och upprätta plan för medverkan i frågor som berör 
befolkningsskyddet. 

• Vara beredd att ta emot och samverka med utländsk civil räddningstjänst som kan förväntas 
anlända. 

 

7.3.3.2 Uppgifter under högsta beredskap 
 

7.3.3.2.1 Uppgifter till funktionen L3 
• Länsstyrelsen ska vara beredd att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst i följande 

fall; 
o i berörda delar till följd av pågående insatser och om behov bedöms föreligga,  
o om en räddningschef, eller den som är i dennes ställe, i den eller de kommuner som 

är berörda av händelsen hemställer om övertagande av räddningstjänst av 
Länsstyrelsen.  

Vid ett sådant övertagande tillämpas i tillämpliga delar ”Plan för övertagande av kommunal 
räddningstjänst”.13  

 
12 Se avsnitt 7.3.3.1.1 
13 se även 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Kommentar [LLA3]:  Som samverkar med 
kommunalförbund? 
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• Länsstyrelsen ska vara förberedd på att besluta om att personal inom en kommuns 
organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den egna 
kommunen14. 

o Inriktning för understöd inom länet: 
▪ Räddningstjänster inom Göteborgsregionen ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och region Fyrbodal med Bohuslän. 
▪ Räddningstjänster i region Fyrbodal med Bohuslän ska vara beredda 

understödja räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg 
▪ Räddningstjänster inom region Älvsborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom Göteborgsregionen och Skaraborg. 
▪ Räddningstjänster i Skaraborg ska vara beredda understödja 

räddningstjänster inom region Älvsborg och Fyrbodal med Bohuslän.  
• Vid begäran om resurser från annat län sker resursmäkling i första hand genom att begäran 

ställs till Länsstyrelsen Västra Götaland som fattar beslut om inriktning och avvägning. För 
omsättande av beslut kan Länsstyrelsen endera förmedla beslut genom de 
samverkansmönster som länets räddningstjänster överenskommit om rörande 
resursmäkling. Överenskommelsen bygger på samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra 
Götalands län. Alternativ förmedlas beslut och inriktning direkt till 
räddningstjänstorganisationerna i länet. För hantering av länets egen beredskap för 
räddningstjänst sker bedömning av läget ske i samverkan med länets räddningstjänster, 
Länsstyrelsen och MRV avseende lägesbild och aktuell hotbild.  

• För samordning av länets räddningstjänster kan Länsstyrelsen nyttja överenskommen 
riktlinje för resursmäkling genom ledningscentraler fr systemledning. Alternativt kontaktas 
länets räddningstjänster enskilt.  

7.3.3.2.2 Uppgifter till länets räddningstjänster 
• Räddningstjänster med specialresurser enligt avtal med staten (MSB) ska vara beredda att 

verka inom hela länet med den resursen, och efter begäran lämna stöd till räddningstjänst i 
annat län. 

• Fortlöpande, enligt av Länsstyrelsen upprättade rapporteringsbestämmelser, hålla 
Länsstyrelsen underrättad om räddningstjänstläget inom respektive 
kommun/räddningstjänstorganisation med särskild inriktning mot förändringar i uthållighet 
och förmåga.  

• Fortlöpande till Länsstyrelsen rapportera behov utöver egen grundförmåga mot bakgrund av 
pågående verksamhet samt förändringar i lokal hotbild. 

• Räddningstjänsternas ledningscentraler ska vara beredda att ta emot samverkansperson från 
Länsstyrelsen.  

• Länets räddningstjänster ska vara beredda att stödja Länsstyrelsen innan Länsstyrelsen fattat 
beslut om eventuellt övertagande eller omflyttning av personal (resurser) samt vid begäran 
om stöd från annat län. 

• Räddningstjänster som fredsmässigt tillhör systemledning i annat län är15 under höjd 
beredskap underställd Länsstyrelsen i Västra Götalands län.16 

 
14 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
15 8 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  
16 Lag (2003:778)8 Kap. 4§, Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
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• Räddningstjänsterna ska rapportera till Länsstyrelsen med kopia till kommunen. Rapporten 
ska innehålla information om; pågående insats, genomförda insatser, personalläget, 
materilläget och underhållsläget.17 
 

7.3.3.3 Externa resurser av betydelse 
Länsstyrelsen och respektive kommunal räddningstjänst samverkar med statliga och privata aktörer i 
syfte att uppnå största möjliga försvarseffekt. Överenskommelser och avtal redovisas löpande i 
bilaga till denna huvudbilaga. 
Sådan samverkan syftar i första hand till att ta vara på kompetenser som den fredstida 
räddningstjänsten i allt väsentligt saknar såsom utrustning för tung räddning, indikering och sanering 
av CBRNE stridsmedel. 

 

7.3.4 Räddningstjänst på ockuperat område 
Personal som fullgör arbetsuppgifter inom funktionen befolkningstjänst och kommunal 
räddningstjänst räknas som civilförsvarspersonal enligt folkrätten och åtnjuter enligt folkrätten 
särskild ställning. 

Där till kommer att: 

• Fordon, materiel och personal ska vara utmärkt med särskilt kännetecken enligt MSB:s 
utfärdade anvisningar. 

• Räddningstjänstpersonal åtföljer inte de svenska stridskrafterna vid urdragning, övergång till 
strid på djupet eller uppgivande av försvarsverksamheten. 

• Personal inom funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst fortsätter efter förmåga sitt 
arbete att rädda liv, egendom och miljö även inom ockuperat område, utan att för den skull 
vara underställd en ockupants företrädare.  

• Personal inom den civila delen av totalförsvaret som utför vissa uppgifter till skydd för 
civilbefolkningen utgör civilförsvarspersonal och åtnjuter folkrättsligt skydd. 18 

Om samverkansvägarna mellan kommunala räddningsstyrkor och Länsstyrelsens ledningsplats bryts 
hanterar respektive räddningstjänst förekommande räddningsinsatser efter förmåga. Samverkan 
med närliggande räddningstjänstorganisationer ska eftersträvas. Länets räddningstjänster ska i detta 
avseende planera för sidoordnad samverkan för det fall att kommunikation med Länsstyrelsens 
ledningsplats är bruten. 

Närmare anvisningar lämnas av Länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare. 

 

7.3.5 Övriga uppgifter till räddningstjänsterna 
7.3.5.1 Skyddsrum 
För en övergripande bild om skyddsrum se Bilaga 7.1 Befolkningsskydd och Skyddsrum. 

 
17 Se även bilaga 1 ”ledning och samordning” avsnitt 1.9 ”rapportering och orientering/information”. 
18 Se Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade | Röda Korset (rodakorset.se) samt Tilläggsprotokoll I 
till Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter 
(SÖ 1953:14—17).  

Kommentar [LLA4]:  Hmm, är tveksam till detta, är ok i 
för sig är öppen info. Kanske bättre att hänvisa till 
Länsstyrelsens ”Aktörsgemensamt ramverk”??? 

Kommentar [LLA5]:  Fakta granska stycket och lägga till 
rätt fotnotshänvisning. 
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Länets räddningstjänster ska minst vid ledningscentral och vid respektive reservledningsplats ha 
tillgång till förteckning över befintliga skyddsrum, dess placering jämte anvisningar över lämpliga 
inträngningsvägar för undsättning. 

7.3.5.2 Alarmering 
Varje bemannad ledningscentral och reservledningsplats ska kunna utlösa signalen Viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA). 

7.3.5.3 Utrymning och inkvartering 
För en övergripande bild om utrymning och inkvartering se Bilaga 7.2 Befolkningsskydd, Evakuering 
och inkvartering. 

Länsstyrelsen beslutar om utrymning och inkvartering.19 Länets räddningstjänster ska efter anmodan 
från berörd(a) kommuner vara beredd(a) bistå vid utrymning och inkvartering. 

7.3.5.4 Övrig räddningstjänstmedverkan inom befolkningsskyddet 
Enligt tidigare planering för civilt försvar ingick i befolkningsskyddet uppgifter som mörkläggning, 
förvaring och utdelning av skyddsmasker till befolkningen. För att hantera dessa uppgifter och även 
upprätta och betjäna informationsställen fanns en hemskyddsorganisation bemannad av civilpliktiga 
gruppchefer och från Frivilliga försvarsorganisationer (enligt ingånget avtal). Hemskyddsombud 
rekryterade och utbildade genom Svenska Civilförsvarsförbundets försorg. I Befolkningsskyddet i dag 
finns inte motsvarande uppgifter lagstiftade. Hanteringen av dessa frågor blir beroende av framtida 
inriktningar och beslut och hur eventuella föreskrifter utformas.  

 

 
19 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap 
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Bilaga 13 Utbildningsväsendet och barnomsorg  

13.1 Skolväsendet  
Vad som gäller för skolväsendet som en kommun eller region är huvudman för regleras i förordning 
(1991:1195) om skolväsendet under krig och krigsfara m.m. I förordningen fastlås att en kommun ska 
sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas där får föreskriven utbildning i dess grundskola (3 §).  

Vad gäller gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning så ska den bedrivas om förhållandena 
medger det, förutom vad gäller utbildning inom vårdområden som ska prioriteras. Det regleras även i 
förordningen hur resursomfördelning av personal kan göras.  

13.2 Barnomsorg 
Enligt ansvarsprincipen ska den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet göra så 
även i kris och krig. Vad gäller förskoleverksamhet är kommunerna därför ansvariga för att tillse att 
förskoleverksamheten i möjligaste mån kan fungera efter vad omständigheterna tillåter. Det kan 
även för att stärka totalförsvarets förmåga vara av stor vikt att barnomsorgen fungerar och även vid 
behov utvidgas till barnomsorg under hela dygnet. Detta för att tillse behovet för krigsplacerad 
personal. Slutligen kan påpekas att för det fall ett barn saknar omsorg inom den egna familjen så kan 
en kommun komma att tvingas inta en förmyndarroll för barnet.  

13.3 Planläggning 
Kommuner och regioner ska enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap planlägga 
skolverksamheten under krig och krigsfara efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 
Kommuner och regioner ska även underrätta länsstyrelsen om vilka behov som finns av lokaler för 
skolverksamhet under krig och krigsfara.  

Länsstyrelsen beslutar vilka lokaler som får användas för skolverksamheten enligt förordningen 
(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. 

13.3.1 Uppgift 
Kommuner 
Planlägga för skolverksamheten under krig och krigsfara. Samråda med Länsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen, genom Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen 
Vara beredd att bistå kommunerna med samråd. 
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Bilaga 14 Undanförsel och förstöring (öppen) 
 

14.1 Undanförsel  
För det fall Sverige är i krig, krigsfara eller det är krig i vår närhet får följande egendom flyttas om det 
finns risk att den annars förstörs, förloras eller faller i fiendens händer. Det gäller 

- Egendom som är av betydelse för totalförsvaret (inklusive manuella och elektroniska 
informationssystem). 

- Egendom av kulturell eller historisk betydelse.  
- Annan egendom som om den faller i fiendens händer då kan underlätta dennes 

krigsansträngningar.1  

Vidare kan beslut fattas att nämnd egendom inte får flyttas till viss del av landet.2  

 
14.2 Förstöring 
För det fall undanförsel inte bedöms som en tillräcklig åtgärd för att förhindra att egendom nämnd 
ovan faller i fiendens händer och underlättar dennes krigsansträngningar, får egendomen istället 
förstöras.3 Beslut om förstöring fattas av Försvarsmakten eller länsstyrelsen.4  

 

14.3 Planläggning 
 
14.3.1 Länsstyrelsen 
Det är bevakningsansvariga myndigheters ansvar att planera för undanförsel av egendom som 
huvudsakligen används inom respektive myndighets verksamhetsområde. Länsstyrelsen ska i sitt län 
planera för undanförsel av egendom som inte är planerad för på annat sätt.  

14.3.2 Uppgift 
För att länsstyrelsen ska kunna utföra sin planläggning måste övriga bevakningsansvariga 
myndigheter i länet informera länsstyrelsen om sin egen planering.5 Länsstyrelsen får vidare meddela 
föreläggande om medverkande i planläggning för undanförsel och förstöring av egendom.6 
Kommunerna ska medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel.7  

 

 

 
 15 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
2 6 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
3 7 § lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring. 
4 12 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring. 
5 2 § förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring. 
6 4 och 11 §§ förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring.  
7 8 § 4 p förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
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Dialogfrågor seniorerbjudande DKR hösten 2021 
 
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att på uppdrag 
av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett framtida seniorerbjudande, 
samt att implementera den lösning som kollektivtrafiknämnden beslutar. Projektet startades 
våren 2021 och beräknas pågå till 2023.  
 
En arbetsgrupp inom Västtrafik har analyserat ett flertal olika varianter av 
seniorerbjudande. Inriktningar och ställningstaganden har under arbetets gång lyfts med en 
referensgrupp bestående av tjänstepersoner som utsetts att representera kommunerna i de 
fyra delregionerna. Arbetet har hittills lett till ett antal avgränsningar och ett förslag till 
fortsatt inriktning för utredningen, som sammanställts i bifogad statusrapport. 
Kollektivtrafiknämnden antog förslaget om fortsatt inriktning för utredningen 24 
september 2021. 
 

Nu vill Västtrafik lyfta utredningen för dialog med regionens kommuner i de delregionala 
kollektivtrafikråden (DKR). Som underlag för dialogen bifogas utöver statusrapporten 
även nedan frågor, med syfte att belysa det kommunpolitiska perspektivet på förslagen 
kring inriktning för framtidens seniorerbjudande. Frågorna är inte en remiss utan underlag 
för muntliga diskussioner i DKR. 
 
Allmänt 
 

• Av de alternativ som finns kvar i utredningen, är det några som ni förordar/inte 
förordar och i så fall på vilka grunder? 
 

Kommunalt tillköp 
 

• Utifrån era syften med seniorerbjudandet, hur skulle ni rangordna de kvarstående 
kommunala tillköpsalternativen gentemot varandra gällande åldersvillkor?  
 

• Skulle ni vara intresserade av att göra tillköp giltigt i fler än en zon?  
Utifrån vilka syften? 
 

• Finns det intresse för att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna?  
Av vilka anledningar? 

 
 
Regionalt erbjudande seniorbiljett 
 

• Hur ser ni på giltighet dygnet runt respektive endast lågtrafik vid ett regionalt 
erbjudande? 
 

• Är det intressant att skatteväxla för ett regionalt erbjudande med seniorbiljett? 
 

• Finns det några andra aspekter som talar för eller emot ett regionalt erbjudande 
genom skatteväxling? 
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1 Sammanfattning 
 
I projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår att utreda olika utformningar 
av Västtrafiks seniorerbjudande, samt att implementera den lösning Kollektivtrafiknämnden 
beslutar. Projektet startades våren 2021 och beräknas pågå till 2023. Västtrafik har utrett ett 
flertal olika varianter av seniorerbjudande och föreslår Kollektivtrafiknämnden att 
nedanstående inriktningar och alternativ kvarstår för fortsatt utredning samt dialog i de 
delregionala kollektivtrafikråden (DKR). 
 
Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  
 
Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Gällande 
zongiltighet respektive administrationsavgift för seniorerna föreslås två olika inriktningar för 
fortsatt utredning:  

• Zongiltighet endast i den zon kommunen tillhör, alternativt möjlighet att välja 
giltighet i flera zoner 

• Möjlighet att ta ut en enhetlig administrationsavgift av seniorerna, alternativt att inte 
ha möjlighet att ta ut en administrationsavgift av seniorerna 

 
Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 
Alternativ d) och e) gäller kommunmedlemmar. Bägge alternativen förutsätter en 
skatteväxling. Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala 
tillköp.  
 
Regionalt erbjudande: seniorrabatt 
25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 
kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 

 
Seniorrabatten omfattar alla seniorer, inte bara kommunmedlemmar utan även till exempel 
turister och besökare.   
 
 
För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 
seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 
beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
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2 Bakgrund 
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka att göra 
tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. Utformningen av dagens erbjudande utgår 
från beslutade principer för tillköp av färdbevis (beslutade av Kollektivtrafiknämnden 2014-
11-06). Enligt beslut av Kollektivtrafiknämnden (2020-09-25 §45 Uppdrag för Västtrafik AB 
2021) har Västtrafik fått i uppdrag att utreda olika utformningar av ett seniorerbjudande.  

3 Syften med seniorerbjudandet 
I dialog med kommunerna har det lyfts fram flera olika syften med seniorerbjudandet: 

● Förbättrad folkhälsa 
● Skapa vana att resa kollektivt, senarelägga färdtjänstdebut 
● Utnyttja befintlig kapacitet i kollektivtrafiken  
● Bibehållen turtäthet  
● Sprida resandet till lågtrafik i vissa områden  
● Social hållbarhet (möjlighet till ett självständigt liv) 
● Jämlikhet 
● Näringslivspolitisk inriktning (bo kvar i området) 

Att uppfylla seniorerbjudandets syften är ett av flera utvärderingskriterier i utredningen. 

4 Utvärderingskriterier  
Västtrafik har tagit fram utvärderingskriterier för utredningen av nytt seniorerbjudande:  

● Uppnås syften med seniorerbjudandet? 
● Genomförbarhet  
● Förändringens omfattning  
● Konsekvenser för kommuner 
● Konsekvenser för seniorer  
● Konsekvenser för Västtrafiks partners  
● Konsekvenser för Västtrafik och underleverantörer 
● Kostnads-/intäktspåverkan internt 
● Ekonomisk påverkan externt 

Kriterierna används för att utvärdera och jämföra de olika alternativ som utreds. 

5 Tidplan 
 
Utredningen påbörjades under våren 2021. Under hösten genomförs bland annat 
referensgruppsmöten samt dialog i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR). Utredningen 
förväntas kunna presenteras för beslut i kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022. Därefter 
går projektet in i en utvecklings- och implementeringsfas. Projektets målsättning är att det nya 
erbjudandet ska vara implementerat senast Q2 2023, då Västtrafik under hösten 2023 och 
kommande år behöver byta ut en större mängd seniorbiljetter på grund av deras sista 
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giltighetsdatum. Vid ett eventuellt beslut om att seniorbiljetterna inte längre ska finnas kvar vill 
Västtrafik undvika att byta ut biljetterna, dvs. avsluta nuvarande seniorerbjudande före hösten 
2023, då det behövs resurskrävande utveckling och processer för att kunna hantera utbytena.  
 
Detaljerad tidplan för implementering tas fram efter Kollektivtrafiknämndens beslut om 
utformning av nytt seniorerbjudande. Implementeringen påverkas av val av lösning, interna 
beroenden och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
 

6 Identifierade utvecklingsområden 
 
Projektet har identifierat flera övergripande utvecklingsområden för de varianter av 
seniorerbjudanden som innefattar seniorbiljetter: 
 

• Digitala seniorbiljetter  
• Kalkylmodell  
• Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar  
• Processer  

 
Digitala seniorbiljetter 
Att kunna få seniorbiljett i appen Västtrafik To Go är ett återkommande önskemål från 
seniorerna och skulle innebära en förbättring ur både miljö- och kostnadssynpunkt. Det skulle 
vara en stor fördel att kunna erbjuda digitala biljetter i samband med att seniorbiljetter behöver 
bytas ut hösten 2023. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna beroenden på 
Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten.  
Eftersom inte alla seniorer har möjlighet att ha en digital biljett så kommer biljett på kort behöva 
finnas kvar som ett valbart alternativ.  
 
Kalkylmodell  
Nuvarande kalkylmodell för kommunala tillköp av seniorbiljetter är komplex och svår att 
förstå, vilket gör att den lätt misstolkas. Projektet kommer därför att ta fram en ny kalkylmodell 
som är tydligare och lättare att förstå. 
 
Seniorerbjudande för alla kommunmedlemmar 
Utredningen har visat att seniorerbjudandet utifrån kommunallagens likställighetsprincip 
sannolikt behöver vara tillgängligt för alla kommunmedlemmar*, inte bara kommunernas 
folkbokförda invånare (det här gäller dock inte för pågående tillköp där besluten har vunnit 
lagakraft). Processen för erbjudande och beställning behöver däremot inte vara utformad på 
samma sätt för folkbokförda kommunmedlemmar som för andra kommunmedlemmar. Hur 
beställningar till kommunmedlemmar som inte är folkbokförda ska gå till behöver utredas 
vidare. Hanteringen kommer att kräva systemutveckling och nya processer och kan komma att 
innebära ökad administration för kommunerna. 
 
*Medlemskap i en kommun uppkommer genom något av följande: 

• Folkbokföring 
• Innehav av fast egendom. Såväl fysiska som juridiska personer kan vara kommunmedlemmar p.g.a. 

ägande av en fastighet i den aktuella kommunen 
• Skyldighet att betala kommunalskatt 

Även personer utan svenskt personnummer kan vara kommunmedlemmar och det är möjligt att vara medlem i 
flera kommuner samtidigt. 
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Processer  
En ny utformning av seniorerbjudandet kan innebära behov av systemutveckling och revidering 
av processerna kopplade till seniorerbjudandet, till exempel erbjudande och beställning. 
Processer och utvecklingsbehov kommer ses över i samband med implementeringsfasen, det 
vill säga när det finns ett beslut gällande villkoren för det nya erbjudandet. 
 

7 Olika inriktningar för seniorerbjudandet 
 
Under utredningen har ett flertal olika utformningar utvärderats och tre huvudinriktningar har 
identifierats: 
 

• Kommunalt tillköp: seniorbiljett 
• Regionalt erbjudande: seniorbiljett 
• Regionalt erbjudande: seniorrabatt 

 
För samtliga inriktningar gäller att åldersvillkoret 65 år bör ses över vid en eventuell framtida 
höjning av pensionsåldern.  
 
I följande kapitel sammanfattas Västtrafiks utvärderingsarbete och rekommendationer för den 
fortsatta utredningen. 
 

7.1 Kommunalt tillköp: seniorbiljett 
 
7.1.1 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen  
 
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår tre förslag i utredningen inför höstens 
dialoger i de delregionala kollektivtrafikråden (DKR): 
 

a) Kommunalt tillköp: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år (som idag) 

 
Ett enhetligt lägre åldersvillkor (a) är det bästa alternativet utifrån syftet att etablera en vana att 
resa kollektivt och senarelägga färdtjänstdebuten. Samtidigt kan det i vissa kommuner finnas 
önskemål om att kunna välja ett högre åldersvillkor, därför föreslås även alternativ b och c att 
kvarstå för dialog med kommunerna i DKR. 
 

Seniorbiljetterna har kvar samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp. Även 
Kungsbacka kommun erbjuds möjligheten att göra ett kommunalt tillköp av det 
seniorerbjudande som införs. 
 
 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  
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Zongiltighet 
Det har kommit önskemål från några kommuner om att Västtrafik ska utreda möjligheten för 
tillköp av giltighet i mer än en zon.  Därför föreslås två olika inriktningar gällande zongiltighet 
i den fortsatta utredningen:  

1. Tillköp endast möjligt för den zon kommunen tillhör  
2. Möjlighet att välja att göra tillköp för flera zoner 

 
Administrationsavgift  
Några kommuner har uttryckt en önskan om att kunna ta ut en avgift av seniorerna, se 7.1.2. 
Önskemålet är ofta kopplat till dagens otydliga kalkylmodell, som leder till missuppfattningen 
att kommunerna påverkas ekonomiskt av seniorbiljetter som inte används. En avgift innebär en 
tröskel för seniorerna och leder till att färre seniorer beställer en seniorbiljett. Avgiften riskerar 
därför att motverka flera av seniorerbjudandets syften, som att etablera en vana att resa 
kollektivt och därmed senarelägga färdtjänstdebuten samt förbättra folkhälsan. Västtrafik vill 
dock fortsätta dialogen med kommunerna gällande önskemål om administrationsavgift (någon 
annan avgift är inte aktuell, se 7.1.2). Därför kvarstår två alternativ i utredningen: 

1. Ingen möjlighet att ta ut en administrationsavgift 
2. Möjlighet att välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift  

 
7.1.2 Kommunalt tillköp: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 
 
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av kommunala tillköp. Här presenteras de 
alternativ som föreslås avskrivas från det fortsatta utredningsarbetet. 
 
Fler än två olika åldersvillkor  
Den utredning kring tillköp som gjordes 2014 tydliggjorde behovet av att tillköpen måste utgå 
från enkelhet och enhetlighet. För många valmöjligheter vid tillköp skapar komplexitet, 
administration och påverkar Västtrafiks partners, system och processer. Det blir svårare för 
både seniorerna och kundnära personal att veta vad som gäller.  

Ett av kommunernas syften med seniorbiljett är att senarelägga färdtjänstdebuten, genom att 
skapa incitament för målgruppen att resa med allmän kollektivtrafik. Det syftet uppnås bäst av 
endast ett åldersvillkor, 65 år, genom att vanan att resa kollektivt då etableras i god tid. Dagens 
upplägg med två olika åldersvillkor möjliggör dock för fler kommuner att kunna erbjuda 
seniorbiljett, då ett högre åldersvillkor minskar den kostnad som tillköpet medför. För att möta 
kommuners olika ekonomiska möjligheter kan två åldersvillkor vara motiverat. Fler än så 
frångår inriktningen om enkelhet och enhetlighet och avskrivs därför från vidare utredning. 

Andra linjegiltigheter än idag 
Seniorbiljetterna föreslås fortsätta gälla i samma trafik som idag. Utöver Västtrafiks linjelagda 
trafik ingår Öresundståg, Närtrafik, Närbuss och Flexlinjer. Flextrafik ingår inte och kan inte 
väljas till. Seniorbiljetterna gäller inte på Kosterbåtarna eller på samarbetspartners tåg utöver 
Öresundståg (t.ex. SJ). I samband med införandet av den nya zonindelningen 2020 utreddes 
seniorbiljetternas giltighet på samarbetspartners tåg och det konstaterades att det skulle bli för 
kostsamt för kommunerna att inkludera dem. Att inkludera Kosterbåtarna skulle med anledning 
av deras särskilda prissättning också innebära ett större intäktsbortfall och därmed ökade 
kostnader för kommunerna. Västtrafik kommer inte att utreda möjligheten att inkludera 
ytterligare trafik i kommunala tillköp inom ramen för den här utredningen, då det skulle ha  
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stor påverkan på kommunernas totalkostnad för seniorerbjudandet. 
 
Möjlighet att ta ut valfri högre avgift av senioren 
I dagens tillköp kan kommuner välja att ta ut en enhetlig administrationsavgift av senioren (det 
är inte en årlig avgift utan en engångsavgift per kort, som är giltigt i 11 år). I nuvarande tillköp 
är det endast en kommun som har valt att utnyttja den möjligheten. Avgiften skapar, som vi 
konstaterat i föregående kapitel, en tröskel för seniorerna och riskerar att motverka flera av 
syftena med seniorerbjudandet. Den innebär även ett mer komplext sortiment, påverkan på 
kundnära personal, administration, system och processer samt att kommunen behöver ha en 
resurs som sköter faktureringen.  
 
Några kommuner har framfört önskemål om att kunna ta ut en högre avgift och/eller fakturera 
en avgift med tätare intervall, så att seniorerna medfinansierar seniorbiljetten. Som vi redan 
konstaterat ovan så leder fler alternativ till negativ påverkan på många områden och det är inte 
heller förenligt med sortimentsprincipen att ”biljettsortimentet ska vara enkelt och tydligt kunna 
beskrivas för Västtrafiks kunder och samarbetspartners”. Ett seniorerbjudande där senioren 
medfinansierar resandet skapar snarare en ”seniorrabatt” än ”fria resor för seniorer” och ett 
sådant alternativ är inte möjligt utifrån förutsättningarna att kommunernas ersättning ska 
baseras på nettokostnad/intäktsbortfall. Efter avstämning vid ett gemensamt presidiemöte 2021-
06-09 med Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden är utredningens inriktning att seniorerna inte 
ska medfinansiera biljetten via en avgift, utan att det fortsatt ska vara tillköp av fria resor för 
seniorer. Därför är det endast möjligheten att ta ut en enhetlig administrationsavgift som 
kvarstår i utredningen (se 7.1.1). 
 
Kortare giltighetstid för seniorbiljetter på Västtrafikkort 
Några kommuner har önskat att seniorbiljetterna ska ha kortare giltighet*, även det kopplat till 
dagens komplexa kalkylmodell som ibland leder till misstolkningen att man har kostnader på 
grund av seniorbiljetter som inte används. Idag finns det cirka 240 000 registrerade seniorkort. 
Ett scenario där seniorkorten till exempel byts ut årligen, istället för vart tionde år, skulle 
innebära att erbjudande om kortutbyte under en tioårsperiod skulle behöva skickas ut tio gånger 
istället för en och att det behöver produceras upp till cirka 2 400 000 kort istället för 240 000 
kort. Det skulle innebära omfattande administration och materialåtgång och få både kostnads- 
och miljöpåverkan, även om digitala biljetter infördes som ett komplement till dagens plastkort. 
Med en ny kalkylmodell, som tydligare visar att kommunerna inte påverkas ekonomiskt på 
grund av seniorbiljetter som inte används, så finns det inget som motiverar kortare giltighet. 
 
*Nuvarande seniorbiljetter har en giltighet på 11 år, vilket är detsamma som den uppskattade livslängden på 
Västtrafikkort. För tydlighetens skull används 10 år i exemplet ovan. 
 

7.2 Regionalt erbjudande: seniorbiljett 
 
7.2.1 Förutsättningar för regionalt erbjudande 
 
Finansiering av regionalt erbjudande 
I dagsläget sker finansieringen av seniorerbjudandet av de kommuner som valt att göra tillköp. 
Ett regionalt erbjudande innebär att det ekonomiska ansvaret överförs till regionen. Det blir då 
en särskild fråga om det ska medföra en skatteväxling för att finansiera ett regionalt erbjudande.   
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Skatteväxling  
Grundläggande för att en skatteväxling ska kunna genomföras är att regionen samt alla 
kommuner säger ja till det, även de kommuner som idag inte har ett seniorerbjudande. En 
skatteväxling mellan regionen och kommunerna innebär att en kostnad behöver fastställas för 
samtliga kommuner, vilket sedan omvandlas till antal ören som slutligen växlas. Hur det 
påverkar enskilda kommuners ekonomi beror bland annat på om och vilket tillköp man gör 
idag.  
 
En skatteväxling påverkar projektets tidplan och implementeringen av nytt seniorerbjudande.  
 
Åldersvillkor  
Åldersvillkoret vid regionalt erbjudande föreslås bli 65 år. Ett högre åldersvillkor skulle 
innebära en försämring för många seniorer, eftersom majoriteten av seniorerna som idag 
omfattas av ett seniorerbjudande får fria resor från 65 år. Ett högt åldersvillkor skulle även 
motverka flera av syftena med seniorerbjudandet (se kap. 3). 
 
Kungsbacka  
Om ett regionalt erbjudande införs så föreslås Kungsbacka erbjudas göra tillköp av det nya 
regionala seniorerbjudandet, det vill säga med samma giltighet och villkor som det regionala 
erbjudandet.  
 
 
7.2.2 Regionalt erbjudande seniorbiljett: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 
 
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag i utredningen: 
 

• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
• Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 
Bägge alternativen gäller för kommunmedlemmar. 
Seniorbiljetterna föreslås ha samma linjegiltighet som i dagens kommunala tillköp.  
 
Fördelarna med båda alternativen är att de skapar en enkelhet och en enhetlighet, en ökad 
upplevelse av rättvisa och gynnar det hållbara resandet, i synnerhet om giltigheten sätts till 
dygnet runt. Seniorerna får även möjlighet att resa i ett större område än idag.  
 
Det som behöver utredas vidare för båda alternativen är bland annat vilka ramar trafiken sätter: 
var det riskerar att uppstå kapacitetsproblem vid giltighet dygnet runt och var trafikutbudet 
eventuellt är för litet för att seniorerna ska kunna nyttja ett erbjudande som endast är giltigt i 
lågtrafik. 
 
 
7.2.3 Regionalt erbjudande: alternativ som föreslås avskrivas från utredningen 
 
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av regionalt erbjudande. Här presenteras de 
alternativ som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 
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Alla seniorer reser gratis i hela regionen, dygnet runt 
Att erbjuda alla seniorer* avgiftsfritt resande dygnet runt i hela regionen skapar betydande 
trafikpåverkan och intäktsbortfall. Det riskerar till exempel att uppstå kapacitetsproblem i 
tågtrafiken i regionen och även på många båtlinjer under sommartid. Ett ökat resande på dessa 
linjer skulle påverka kapaciteten för Västtrafiks betalande kunder.  
 
Baserat på den trafikpåverkan och det intäktsbortfall som fria resor för alla seniorer skulle 
innebära föreslås alternativet avskrivas från utredningen. 
 
*Med alla seniorer menas alla som uppfyller åldersvillkoret, det vill säga inte bara kommunmedlemmar utan även 
besökare, turister m.fl. 
 
Alla seniorer reser gratis i hela regionen, lågtrafik 
Även ett regionalt erbjudande i lågtrafik riktat till alla seniorer skapar trafikpåverkan och 
intäktsbortfall (se vidare motivering ovan).  
 
Ett regionalt erbjudande giltigt i zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt 
Ett erbjudande anpassat till skillnaderna i trafikutbud genom att senioren har en biljett med 
olika tidsgiltighet i olika zoner, zon A lågtrafik och zon BC dygnet runt, skulle skapa en ökad 
komplexitet i sortimentet. Det skulle ha stor påverkan på seniorerna och kundnära personal, till 
exempel då det under en resa som passerar zongräns kan vara olika tider som gäller. Det går 
även emot den förenkling och enhetlighet som Västtrafik under många år arbetat för. Det här 
alternativet skulle dessutom innebära att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, vilket 
förmodligen inte är tillåtet utifrån likabehandlingsprincipen.  
 
Ett regionalt erbjudande till kommunmedlemmar giltigt i den zon man är kommunmedlem  
Det här alternativet innebär att seniorbiljetten endast är giltig i den zon kommunen man är 
kommunmedlem ligger i, dvs. till exempel att en kommunmedlem i Göteborg får en 
seniorbiljett giltig i zon A medan en kommunmedlem i Härryda får en seniorbiljett giltig i zon 
B. Det är samma zongiltighet som dagens kommunala tillköp, men med skillnaden att alla 
kommuners seniorer skulle omfattas av ett erbjudande (även seniorer i de kommuner som idag 
inte har ett tillköp). Ett regionalt erbjudande bör dock vara likvärdigt för alla 
kommunmedlemmar, oavsett i vilken av regionens kommuner de är kommunmedlem. För det 
här alternativet skulle det sannolikt inte heller vara intressant för kommunerna att genomföra 
en skatteväxling. Alternativet innebär även att en skatteväxling görs med olika förutsättningar, 
något som förmodligen inte är tillåtet. 
 

7.3 Regionalt erbjudande: seniorrabatt 
 
7.3.1 Förutsättningar för seniorrabatt  
 
Allmänna förutsättningar för seniorrabatt: 
 

• Seniorrabatten omfattar alla seniorer: kommunmedlemmar, besökare, turister m.fl. 
• Seniorerna köper biljetter från Västtrafiks ordinarie sortiment till ett rabatterat pris 
• Biljetter som köpts med seniorrabatt är inte personliga (men du måste uppfylla 

åldersvillkoret för att få resa med dem) 
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7.3.2 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås vara kvar i utredningen 
 
Baserat på utvärderingarna av olika alternativ kvarstår två förslag gällande seniorrabatt, där 
rabatten kombineras med ett annat erbjudande. Seniorrabatten föreslås vara 25 % på hela 
Västtrafiks sortiment för alla seniorer. För att rabatten ska bidra till att etablera en vana att resa 
kollektivt och att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ föreslås åldersvillkoret bli 65 år.  
 

• Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp 
Det här alternativet innebär att kommunerna kan göra ett tillköp av seniorbiljetter (se 7.1.1), 
samtidigt som alla seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. 
Jämfört med dagens seniorerbjudande skulle en kombinationslösning med tillköp och rabatt 
innebära en förbättring för samtliga seniorer. För det här alternativet är en skatteväxling inte 
aktuell, vilket innebär en ökad kostnad för regionen.  

 
• Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik 

Det här alternativet innebär att kommunmedlemmar i regionen har tillgång till ett regionalt 
seniorerbjudande med seniorbiljett som endast gäller i lågtrafik (se 7.2.2), samtidigt som alla 
seniorer har tillgång till en seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortiment. För regionens 
kommunmedlemmar innebär kombinationslösningen att de har möjlighet att köpa biljetter 
giltiga i rusningstrafik till ett rabatterat pris. Det är i synnerhet positivt för kommunmedlemmar 
som bor i områden med ett begränsat trafikutbud under lågtrafik. 
 
 
7.3.3 Regionalt erbjudande seniorrabatt: alternativ som föreslås avskrivas från 
utredningen 
 
Västtrafik har utvärderat flera olika varianter av seniorrabatt. Här presenteras de alternativ 
som vi rekommenderar ska avskrivas från utredningen. 
 
Rabatt som ”eget” alternativ (utan kombination med seniorbiljett)  
Att införa seniorrabatt som det enda erbjudandet för seniorer är en försämring för alla de 
seniorer som idag omfattas av ett kommunalt tillköpt seniorerbjudande. Det rör sig om cirka 
290 000 seniorer, varav cirka 240 000 har en seniorbiljett. Förändringen skulle innebära att 
dessa seniorer istället för att få fria resor behöver betala 75 % av ordinarie pris, vilket särskilt 
påverkar de seniorer som har en begränsad ekonomi. Det går emot Västra Götalandsregionens 
delmål 1.2 i sociala mål 2030, där det fastslås att ”Vi ska skapa goda förutsättningar för äldre 
att resa i kollektivtrafiken samt för eget skapande och deltagande i Västra Götalandsregionens 
utbud av kultur- och folkbildningsaktiviteter”. Rabatt som enda seniorerbjudande skulle riskera 
negativ påverkan både på folkhälsa, färdtjänstdebut och det hållbara resandet och är därför inte 
ett alternativ som bör kvarstå i utredningen.  
 
Andra procentsatser än 25 % 
Utifrån de beslutade principerna för Västtrafiks prissättning (KTN 58-2012) är inriktningen att 
samma rabattsats ska gälla för alla rabatterade målgrupper. Det bidrar till enhetlighet och 
enkelhet i sortimentet samt att det inte finns någon inbördes prioritering i de rabatterade 
målgrupperna. En förändring av rabattsatsen 25 % skulle påverka andra rabatterade målgrupper, 
bland annat studenter och ungdomar. Eftersom det inte går att avgränsa en förändring av 
rabattsatsen till endast seniorer så ligger det här alternativet utanför projektet.  
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25 % rabatt på enbart periodbiljetter  
Baserat på seniorernas resande skulle rabatterade periodbiljetter inte vara ett så attraktivt 
erbjudande, då många seniorer inte har ett såpass frekvent resande att det skulle löna sig för 
dem att köpa en periodbiljett till 75 % av ordinarie pris.  
 
Rabatt i kombination med regionalt erbjudande seniorbiljett giltig dygnet runt 
Det här alternativet innebär att alla regionens kommunmedlemmar redan har tillgång till fria 
resor dygnet runt i hela regionen. Därmed skulle rabatten endast rikta sig till de seniorer som 
inte är kommunmedlemmar, som besökare och turister, vilket i sig innebär ytterligare 
underskott för regionen.  

 
Rabatterad lågtrafikbiljett 
Det här alternativet skulle innebära att seniorerna själva köper en rabatterad lågtrafikbiljett på 
något av Västtrafiks försäljningsställen. Lågtrafikbiljetter har tidigare funnits i Västtrafiks 
publika sortiment, men togs bort i samband med införandet av den nya zonindelningen då det 
generellt varit ett lågt intresse för dessa biljetter. Samtidigt ser resandet och kundernas 
möjligheter/behov annorlunda ut efter pandemin, vilket kan göra att publika lågtrafikbiljetter 
kan bli intressanta. Det är dock en fråga som berör hela sortimentet och utreds därför inte vidare 
i projektet, utan behöver i så fall lyftas i ett större perspektiv utifrån nya behov av ett utökat 
sortiment. 
 

8 Västtrafiks förslag till Kollektivtrafiknämnden 
 

Baserat på utvärderingen av ett flertal olika utformningar av seniorerbjudande är Västtrafiks 
förslag till Kollektivtrafiknämndens septembermöte 2021 att nedanstående alternativ kvarstår i 
det fortsatta utredningsarbetet och i kommundialoger i DKR hösten 2021. Mer utförlig 
information om vad alternativen innebär och villkor finns i respektive kapitel i den här 
rapporten. 
 
Kommunalt tillköp: seniorbiljett 

a) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
b) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år 
c) Kommunalt tillköp seniorbiljett: lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år 

 
*Lågtrafik föreslås liksom idag endast vara ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år.  
 
Regionalt erbjudande: seniorbiljett 

d) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC dygnet runt, åldersvillkor 65 år 
e) Regionalt erbjudande seniorbiljett: giltighet zon ABC lågtrafik, åldersvillkor 65 år 

 
Regionalt erbjudande: seniorrabatt 
25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortiment för alla seniorer, åldersvillkor 65 år, i 
kombination med ett alternativ med seniorbiljett: 

f)  Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c) 
g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e) 
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För samtliga alternativ a) - g) ser Västtrafik att seniorerna bör kunna välja att få en digital 
seniorbiljett i appen Västtrafik To Go. Möjligheterna att utveckla detta påverkas dock av interna 
beroenden på Västtrafik och prioriteringar mot övriga verksamheten. 
 

9 Fortsatt utredning 
 
Under hösten fortsätter arbetet med de alternativ som Kollektivtrafiknämnden beslutar ska 
kvarstå i utredningen och tas upp för dialog i DKR. Västtrafik har haft och kommer att ha 
avstämningar med interna och externa intressenter, bland annat referensgrupper för 
kommunrepresentanter och Västtrafiks partners. Västtrafik kommer även att fortsätta arbeta 
med kalkylmodellen, dess utformning och kostnadsberäkningar. Vidare analyseras vilken 
trafikpåverkan de olika alternativen innebär. Västtrafiks förslag till nytt seniorerbjudande 
förväntas kunna presenteras för beslut i Kollektivtrafiknämnden före sommaren 2022.  
 
 
 
 
Uppdatering 2021-09-24 
Kollektivtrafiknämnden har idag fattat beslut om fortsatt inriktning för utredningen enligt 
Västtrafiks förslag i kapitel 8, med ett förtydligande för alternativ f): seniorrabatten gäller 
endast ut till resenär, kommuner som gör tillköp kan inte erhålla denna seniorrabatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenthistorik 
Version Datum Kommentar 
1.0 2021-09-15 Första versionen fastställd 
1.1 2021-09-24 Uppdaterad med kollektivtrafiknämndens beslut 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 158 
Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2021/361 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Lilla Edet är i behov av en ny brandstation då den nuvarande har 
stora brister som inte bedöms vara möjliga att åtgärda till fullo utan att bygga en ny 
brandstation på en ny plats.   
 
Hösten 2020 lämnade ett skyddsombud en anmälan gällande brister i arbetsmiljön på 
brandstationen. Anmälan var kopplad till byggnadens brister. Sommaren 2021 riktade 
Arbetsmiljöverket ett föreläggande mot verksamheten och dess anläggning som 
omfattade flera kostnadsdrivande åtgärder. Det bedömdes inte vara långsiktigt 
kostnadseffektivt att åtgärda samtliga dessa förelägganden på befintlig byggnad. Vissa 
åtgärder är inte genomförbara och går inte att åtgärda vid nuvarande placering av 
brandstationen. För att kunna göra de åtgärder som krävs behövs en ny plats 
för brandstationen där en ny byggnad uppförs. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges 
det att en ny brandstation ska byggas. 
 
Förvaltningen har tillsammans med representanter från Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund utrett tre alternativa platser samt ett nollalternativ på befintlig 
plats. Slutsatsen är att fastigheten Juno 1 är den fastighet av de som studerats som 
bedöms passa verksamhetens behov bäst för en ny brandstation.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 
Lokalisering av ny brandstation, daterad 2021-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kalkyl har gjorts inför beslut om lokalförsörjningsplan. Kalkylen visar att 
investeringskostnaden för brandstationen är ca 72 mkr. Investeringskostnaden, som 
kommer att ligga på AB Edethus, kommer att omvandlas till hyreskostnad 
 
Sociala konsekvenser 
En ny brandstation skulle innebära flera positiva sociala konsekvenser. Genom att 
avveckla nuvarande brandstation skulle trafiksäkerheten i bostadsområdet kring 
Gråsparven 2 förbättras. En större och modernare brandstation i Lilla Edet skulle öka 
räddningstjänstens kapacitet i området viket skulle ha positiva konsekvenser vid de 
tillfällen det finns behov av räddningstjänst. De problem som finns med arbetsmiljön på 
befintlig station skulle åtgärdas i och med en ny byggnad och arbetsmiljön för de 
anställda på brandstationen skulle förbättras.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner lokaliseringsutredningen som underlag och föreslår Juno 
1 som fastighet för den nya brandstationen i Lilla Edets kommun. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-02 KS 2021/361 
 
 

 
 
 

    
Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2021/361 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten i Lilla Edet är i behov av en ny brandstation då den nuvarande har 
stora brister som inte bedöms vara möjliga att åtgärda till fullo utan att bygga en ny 
brandstation på en ny plats.   
 
Hösten 2020 lämnade ett skyddsombud en anmälan gällande brister i arbetsmiljön på 
brandstationen. Anmälan var kopplad till byggnadens brister. Sommaren 2021 riktade 
Arbetsmiljöverket ett föreläggande mot verksamheten och dess anläggning som 
omfattade flera kostnadsdrivande åtgärder. Det bedömdes inte vara långsiktigt 
kostnadseffektivt att åtgärda samtliga dessa förelägganden på befintlig byggnad. Vissa 
åtgärder är inte genomförbara och går inte att åtgärda vid nuvarande placering av 
brandstationen. För att kunna göra de åtgärder som krävs behövs en ny plats 
för brandstationen där en ny byggnad uppförs. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges 
det att en ny brandstation ska byggas. 
 
Förvaltningen har tillsammans med representanter från Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund utrett tre alternativa platser samt ett nollalternativ på befintlig 
plats. Slutsatsen är att fastigheten Juno 1 är den fastighet av de som studerats som 
bedöms passa verksamhetens behov bäst för en ny brandstation.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 
Lokalisering av ny brandstation, daterad 2021-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En kalkyl har gjorts inför beslut om lokalförsörjningsplan. Kalkylen visar att 
investeringskostnaden för brandstationen är ca 72 mkr. Investeringskostnaden, som 
kommer att ligga på AB Edethus, kommer att omvandlas till hyreskostnad 
 
Sociala konsekvenser 
En ny brandstation skulle innebära flera positiva sociala konsekvenser. Genom att 
avveckla nuvarande brandstation skulle trafiksäkerheten i bostadsområdet kring 
Gråsparven 2 förbättras. En större och modernare brandstation i Lilla Edet skulle öka 
räddningstjänstens kapacitet i området viket skulle ha positiva konsekvenser vid de 
tillfällen det finns behov av räddningstjänst. De problem som finns med arbetsmiljön på 
befintlig station skulle åtgärdas i och med en ny byggnad och arbetsmiljön för de 
anställda på brandstationen skulle förbättras.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lokaliseringsutredningen som underlag och föreslår Juno 
1 som fastighet för den nya brandstationen i Lilla Edets kommun. 
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Bakgrund 
 
Brandstationen i Lilla Edets kommun ligger i dagsläget på fastigheten Gråsparven 2 med adressen 
Mårtentorsgatan 23. Dagens lokaler är undermåliga och behöver anpassas och uppdateras för att svara 
upp till verksamhetens behov.  
 
Hösten 2020 lämnade ett skyddsombud en anmälan gällande brister i arbetsmiljön på brandstationen, 
denna anmälan var kopplad till byggnadens brister. Sommaren 2021 riktade Arbetsmiljöverket ett 
föreläggande mot verksamheten och dess anläggning som omfattade flera kostnadsdrivande åtgärder. 
Det bedömdes inte vara långsiktigt kostnadseffektivt att åtgärda samtliga dessa förelägganden på 
befintlig byggnad. Vissa åtgärder är inte genomförbara och går inte att åtgärda vid nuvarande 
placering av brandstationen. För att kunna göra de åtgärder som krävs behövs en ny plats för 
brandstationen där en ny byggnad uppförs. 
 
Förstudien studerar ett antal olika alternativ på ny lokalisering utifrån ett antal olika aspekter. Dessa 
aspekter är: 

• Responstid 
• Anspänningstid 
• Synlighet och profilering 
• Trafiksäkerhet  
• Buller  
• Markförhållanden 
• Plan och bygglovsfrågor 
• Utvecklingsmöjligheter för verksamheten  

 

Begreppsdefinition 
Responstid - avser tiden mellan när ett 112-samtal mottages, tills räddningsenheten når olycksplatsen 

Anspänningstid- avser tiden från inkommit larm till påbörjad utryckning 

Räddningstjänstpersonal i beredskap, RIB-personal - Räddningstjänstpersonal i beredskap är en ny 

benämningen på yrket deltidsbrandman. 

Syfte 
Detta dokument är framtaget i syfte att i grova drag klargöra de viktigaste förutsättningarna för en 
nyetablering av brandstation samt avgränsa antalet lämpliga lokaliseringar inför fortsatt arbete   

Förutsättningar  

Topografi och befolkning 
Göta älv rinner genom Lilla Edets kommun och utgör en tydlig barriär mellan östra och västra delen 
av kommunen. Den storskaliga infrastrukturen ser ut som ett H i kommunen, med väg 625 i nordsydlig 
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riktig på den västra sidan om älven och med Europaväg 45 (E45) i nordsydlig riktning på den östra 
sidan av älven. En öppningsbar bro i Lilla Edets centrum förbinder de båda sidorna. De geografiska 
förutsättningarna är utmanande och den öppningsbara bron är ett riskmoment vid både in och 
utryckningar. Skulle bron stanna i öppet läge av någon anledning skulle det innebära långa restider för 
att ta sig till andra sidan älven. Bron öppnas i snitt fyra gånger per dygn med en öppningstid på fem till 
tio minuter per tillfälle. Ungefär 75 % av händelserna sker på östra sidan av Göta älv. Det innebär att 
ungefär 188 av 250 larm som kan leda till räddningsinsats är på östra sidan av älven. Detta motiverar 
en placering av en brandstation på östra sidan av älven. 

E45 går genom kommunen och är kommunens snabbaste vägtransportlänk. Stor andel av 
räddningsinsatserna som görs i kommunen är förlagda hit. Det är viktigt ur båda aspekterna att 
brandstationen har god tillgänglighet till E45.  

Ungefär 65 % av befolkningen bor på den östra sidan av älven i samhällena Lilla Edet, Nygård, 
Lödöse och Göta. Befolkningen beräknas öka ytterligare i de östra delarna av kommunen de 
kommande åren. Kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan för Lödöse. I den fördjupade 
översiktsplanen anger man att det kan komma att byggas uppemot 1500–2000 nya bostäder i Lödöse. 
Utöver bostadsbyggnation i Lödöse kommer det tillkomma bostäder i alla kommunens tätorter där stor 
andel lokaliseras till Lilla Edet, Ström och Göta. Utöver nya bostäder inom tätorterna och inom 
planlagda områden kommer ytterligare bostäder byggas i spridd bebyggelse i hela kommunen. Utöver 
bostadsbyggnation planerar kommunen att ta fram detaljplaner avsedda för olika typer av 
verksamheter. De flesta av dessa planer lokaliseras till stationsområdet i Lödöse och Lilla Edet.  

Befolkningen och topografin är viktiga aspekter i val av plats för en ny brandstation då det är en 
förutsättning att räddningstjänstpersonal i beredskap ska ha snabb restid till stationen i händelse av 
utryckning. Med topografi och befolkningsfördelning som bakgrund anses en placering i centralorten 
Lilla Edet som lämpligast då övriga alternativ skulle innebära långa restider. 
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Figur 1: Med hänsyn till att det genomförs fler utryckningar på östra sidan av älven samt att 
utryckningstiderna beräknat för hela kommunen blir kortast vid en central placering behöver en ny 
brandstation ligga i samhället Lilla Edet. 

 

Studerade platser 
Utifrån ovanstående resonemang har urvalet av alternativa platser för en ny brandstation avgränsats till 
platser inom Lilla Edets tätort.   

Förutom geografiska kriterier är även tidsaspekten viktig i urvalet. En ny brandstation behöver stå 
färdig inom ett par år. Därför vore det önskvärt om platsen sedan tidigare är planlagd samt har lämplig 
infrastruktur kopplad till sig. Det är inte heller möjligt att inom den begränsade tiden riva andra 
befintliga byggnader och flytta dess verksamhet för att göra plats åt en ny brandstation.  

Frågor kring trafiksäkerhet har även det påverkat valet av alternativ till plats. Brandstationen alstrar 
snabb trafik vid både in och utryckning och det är viktigt att detta kan ske på ett trafiksäkert sätt. 
Därför är platser i anslutningen till verksamheter som förskola, skola, äldreomsorg eller inom 
bostadsområden inte aktuella.  
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En analys av verksamhetens totala visar att en ny brandstation skulle behöva en tomt på ca 10 000–
15 000 kvm. Det skulle innebära att det är möjligt att samla verksamhetens alla behov på ett och 
samma ställe istället för att dela upp det till olika platser. En sådan verksamhet som är önskvärd att ha 
i nära anslutning till brandstation är yta för övning. Genom att välja en plats med stor yta skapar det 
möjlighet för fortsatt utveckling av brandstationen i framtiden samt ökar robustheten av verksamheten.  

De studerade alternativen från norr till söder är följande: 
- Cementgjutaren 2 
- Edet 2:81 
- Juno 1  
- Gråsparven 2 – Dagens placering 

 

 

Figur 2: De fyra studerade alternativen för lokalisering av brandstation.  

Viktiga aspekter att ta hänsyn till 

Responstid 
Responstiden är central för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och för att kunna rädda liv. 
Ett fåtal minuter kan vara avgörande för ett händelseförlopp och ju snabbare räddningspersonalen 
kommer till platsen desto större är sannolikheten för att minimera skador och rädda liv. Lokalisering 
av brandstationen och framkomligheten till densamma är således avgörande för att uppnå kort 
insatstid. Därför prioriteras platser med hög framkomlighet i väg- och gatunät. 

En viktig faktor är att snabbt komma till en avfart på motorvägen där man kan välja färdriktning. 
Räddningstjänsten har gränslös samverkan i hela Västra Götalands län vilket innebär att närmsta 
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styrka larmas till en händelse oavsett i vilken kommun som händelsen inträffat. Lilla Edet samhälle 
ligger placerat centralt i kommunen vilket innebär att en styrka från Lilla Edet nästan alltid är närmsta 
styrka vid händelser inom kommunen. En viktig faktor är snabbhet till de största riskerna. I Lilla Edet 
är de största riskerna transportolyckor väg, järnväg, sjöfart längs med älven, Essity industriområde, 
industriområde i Göta, samt centrumbebyggelse i Lilla Edet.   

Anspänningstid 
På samma sätt som responstiden är av största betydelse för räddningsinsatsens resultat är 
anspänningstiden lika central. Anspänningstiden är en del av responstiden. Då en del av verksamheten 
bygger på deltidstjänstgöring, räddningstjänstpersonal i beredskap, vilket betyder att brandmännen inte 
befinner sig på stationen när larmet går, så måste brandmännen så snabbt som möjligt (inom 6 
minuter) ta sig till stationen innan utryckning kan påbörjas. Det är därför viktigt att brandstation 
placeras relativt nära både bostäder och arbetsplatser. Lokalisering av brandstationen och 
framkomligheten till densamma är således avgörande för att uppnå kort insatstid. Därför prioriteras 
platser med hög framkomlighet i väg- och gatunät. 

Kartbilderna nedan (figur 3 och 4) visar vilka delar av kommunen som först anlända räddningsenhet 
kan nå med 6 respektive 1,5 minuters anspänningstid. Det framgår även hur stor del av befolkningen 
man då kan nå på 10 respektive 20 minuter, med dagens placering av brandstation. Skillnaderna på de 
olika alternativen av tomter i Lilla Edet är små.  

Responstiden är viktig att beakta då den kan påverka byggnormer och utrymningsstrategier och kan 
vara olika om responstiden för räddningstjänst är 10, 20 eller 30 minuter. 

Den röda linjen på figur 3 och 4 visar var gränsen för responstid mellan olika räddningsstationer, (där 
brandbilarna möts om man kör från två stationer samtidigt) den blå streckade visar kommungräns. Här 
ser vi att placering i centralorten Lilla Edet gör att den stationen blir först anlända enhet i nästan hela 
kommunen. 
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Figur 3: Karta som visar hur stora delar av kommunen som nås inom ett visst tidsintervall med en 
anspänningstid på 1,5 minuter. 
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Figur 4: Karta som visar hur stora delar av kommunen som nås inom ett visst tidsintervall med en 
anspänningstid på 6 minuter. 
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Synlighet och profilering 
Det finns ett mervärde i att en brandstation är synlig för allmänheten och att dess placering är allmänt 
känd av kommuninvånarna. Anledningen är dels förståelsen och vikten av en trygg och säker 
kommun, dels kunskap om var man kan söka hjälp i olika nödlägen, samt rådfrågning inom 
förebyggande verksamheten. En viktig arbetsuppgift för räddningstjänsten är att utbilda 
kommuninvånaren inom området skydd mot olyckor, det är därför viktigt med bra utbildningslokaler 
på en känd plats.  

För att kunna underlätta för besökare till brandstationen är närheten till kollektivtrafik en viktig aspekt 
att ha i beaktning. 

Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet är en viktig aspekt att ha i beaktning vid val av plats för ny brandstation. En 
brandstation alstrar mycket trafik, som ofta kör i hög hastighet. Både inryckning av personal och 
utryckningar behöver kunna ske på ett säkert sätt. Genom att placera brandstationen i ett område som 
tål högre trafikflöden och högre hastigheter minskar risken för att allvarliga olyckor sker. Att placera 
brandstationen i ett bostadsområde eller där in- och utryckningsvägar utgörs av stråk där många 
människor rör sig som oskyddade trafikanter anses därför inte lämpligt. 

Buller; verksamheten blir störd  
På brandstation kommer det finnas personal som har sovande jourtid. Det är viktigt att 
övernattningsrummens placering blir så att bullernivå under 30 dB kan skapas i dessa utrymmen. Det 
kommer även att genomföras lektioner och undervisning inom räddningstjänstens lagstiftning, ”lagen 
om skydd mot olyckor”. Dels för egen personal, dels för externa kunder. Undervisning kommer 
bedrivas dels inomhus i lektionssal, dels praktiska moment utomhus. Det är därför viktigt att det inte 
finns en ständig bullermatta som försvårar detta arbete. 

Buller; allmänheten/boende blir störda 
På brandstation kommer det bedrivas övningsverksamhet där fordon och motorsprutor används, vid 
viss övningsverksamhet kan bullrande maskiner som motorkap och motorsåg användas. Vid dessa 
tillfällen skapas buller med ca 110 dB. Bullerstörningarna är tillfälliga under högst några timmar och 
inträffar endast några gånger i veckan. Övrig tid förväntas det inte förekomma någon verksamhet som 
ger störande buller. 

Markförhållanden och skredrisk 
På flera ställen i Lilla Edet är risken för skred stor. Skred och stabilitetsfrågan är därför viktig att ha 
med sig i arbetet med att välja lokalisering för en ny brandstation. En plats med ostabil mark där det 
finns risk för både sättningar och skred kan innebära ökade kostnader och svårighet vid byggnation.  

Vid ett större skred förväntas räddningstjänsten vara en viktig resurs för att minska skadans omfattning 
på liv, egendom och miljö. Det är därför av vikt att brandstation inte påverkas vid ett skred. 

Utöver skredrisk är risken för översvämning viktig att beakta i valet av plats för en ny brandstation. 

Plan- och bygglovsfrågor 
För att byggnation för en ny brandstation ska vara möjligt är det viktigt att det finns stöd i gällande 
detaljplan. Saknas det stöd i detaljplan kan det vara nödvändigt att ansöka om planbesked för att ta 
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fram en ny detaljplan eller ändra den befintliga. För att en ny brandstation ska kunna komma på plats 
så snart som möjligt är det fördelaktigt om lokalisering väljs på en plats där bygglov kan ges för en 
brandstation utan att behöva ta fram en ny eller ändra en befintlig detaljplan. 

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten 
Lilla Edets kommun har idag räddningstjänsten i Södra Bohusläns Räddningstjänst Förbund (SBRF) 
regi. Den organisationen kommer att läggas ner senast under 2023. Lilla Edet kommun har lämnat in 
en intresseanmälan för att bli medlemmar i räddningstjänsten Stor Göteborg (RSG). I dagsläget är det 
oklart i vilken organisationsform som räddningstjänsten i Lilla Edet kommer bedrivas. Oavsett 
tillhörighet i framtiden kommer verksamheten breddas för att omfatta mer verksamhet inom hela 
området skydd mot olyckor. Kraven på kompetens inom olycksutredning och analys av risker kommer 
öka, kraven på att kunna hantera inträffade händelser för att minska skada på liv egendom och miljö 
kommer fortsatt öka. 
 
Utbildning av allmänheten för att hantera skydd mot olyckor kommer öka både digitalt och på plats 
hos brukaren, men det kommer även finnas utbildning med teori och praktiska moment på 
brandstationen. Utbildningen genomförs av tjänstgörande personal som behöver kunna rycka ut inom 
1,5 minuter. Det är därför viktigt att det skapas förutsättningar för denna utbildning i anslutning till 
stationen. 
 
I dag är det ett befäl och två brandmän som finns i tjänst på brandstation dygnet runt, dessutom finns 
det räddningstjänstpersonal i beredskap från hemmet eller arbetsplatsen. I framtiden kan det finnas 
behov av att fler brandmän finns i tjänst eller som beredskap. 
 
Det är vanligt att landstinget hyr lokaler av räddningstjänsten för sin verksamhet, detta sker idag av att 
landstinget har en så kallad ”First Responderbil” placerad i räddningstjänstens lokaler under dag och 
kvällstid. En tänkbar och trolig utveckling är att landstinget har behov av en dygnsambulans i Lilla 
Edet. Därför är det viktigt att göra det möjligt att hyra ut lokaler till landstinget även vid i den nya 
brandstationen. Vidare är det viktigt att göra det möjligt för rundkörning av byggnaden. För att kunna 
uppfylla alla nuvarande behov och framtida tänkbara behov är bedömningen att verksamheten behöver 
en markyta på ungefär 15 000 kvm. På den ytan ryms brandstation, parkering, uppställningsplats för 
flakväxling av containersystem, förråd samt övningsplats för brand och räddning.  
 
I byggnaden ska det kunna bedrivas olika verksamheter. Följande funktioner behöver därför finnas: 

• Garagering av fordon och materiel, verkstäder och tvätthall med genomkörning.  
• Utbildning internt och externt.  
• Utrymme för krisledning, i kommunal och regional omfattning. 
• Kontor och administration.  
• Övernattningsrum, kök och dagrum för tjänstgörande personal.  
• Omklädning, klädförråd  
• Lokal för fysisk träning. 
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Bedömningen är att brandstationen skulle behöva en byggnadsyta på ca 1500 – 2000 kvm. Exempel på 
andra brandstationer med en utformning som liknar det som efterfrågas till Lilla Edet finns i 
Lindesberg och Tanum.  

Utvärdering 

Cementgjutaren 2  

 

Yta 

Fastigheten är 10 784 kvm. 

Utryckning 

Utryckning direkt ut på 167 vidare till E45 som har på och avfart i närheten. Jämfört med dagens 
placering kommer utryckningstiden söder ut ökas något. Med tanke på den prognostiserade 
befolkningsökningen i södra delarna av kommunen är detta inte att föredra.  

Platsen ger möjlighet till snabbare uttryckning väster ut oh norrut jämfört med dagens placering.  

Inryckning 

Jämfört med dagens placering ger denna kortare inryckningstid för boende väster om bron men längre 
inryckningstid för boende i Göta och söderut. För de boende inom Lilla Edets centralort blir 
inryckningstiden mer eller mindre oförändrad. 

Trafiksäkerhet 

Bra ur både in- och utryckningssynpunkt. Inryckande personal håller sig till större vägar och 
utryckning sker direkt ut på väg 167.  

Ljussignaler vid in och utfart behövs, detta behöver ske i dialog med trafikverket. 
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Buller 

Visst buller från väg 167. Buller från fartyg förekommer och detta kan behöva undersökas mer. 

Markförhållanden och skredrisk 

Fastigheten ägs av en privat fastighetsägare och ligger inom ett område med medelhög risk för skred. 
Geotekniken behöver utredas vidare innan nya byggnader och markarbeten utförs. Platsen ligger inte 
inom riskområde för översvämning enligt MSB:s översvämningskartering. 

Frågan om eventuellt köp av fastigheten är inte diskuterad. 

Plan och bygglovsfrågor 

Cementgjutaren omfattas av stadsplanen 15-LIS-647. Stora delar om området är tänkt för småindustri 
med en byggnadshöjd på max 7 m. Bedömningen är att den tänkta åtgärden är planstridig och frågan 
behöver avgöras i bygglov.  

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten 
Ytan begränsar möjligheten till övningsområden och fortsatt utveckling av brandstationen.  
Fastighetens storlek begränsar möjligheten till utveckling. Vattenintaget för Lilla Edets dricksvatten är 
i närheten till fastigheten vilket kan innebära begränsningar i verksamheten. 

Edet 2:81 (Herkules) 

 

Yta 

Fastigheten är 9790 kvm varav 7800 kvm är byggbar mark.  

Utryckning 

Snabb åtkomst till E45 både norr och söder samt in till centrum och Essity Edet bruk. 

Inryckning 

Inryckning för räddningstjänstpersonal i beredskap möjliggörs både från centrum, Ström och Göta.   
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Trafiksäkerhet 

Bra ur både in- och utryckningssynpunkt. Inryckande personal håller sig till större vägar och 
utryckning sker direkt ut på större väg i nära anslutning till E45. Ljussignaler krävs på kommunal gata. 

Buller 

Trafikbuller från E45 anses kunna åtgärdas med byggnadstekniska åtgärder. Avståndet till boende är 
så pass litet att verksamheten troligtvis upplevs som störande.  

Markförhållanden och skredrisk 

Fastigheten Edet 2:81 ägs av Edethus AB. Området omfattas av sättning och stabilitetsproblem. Inför 
byggnation behöver kompletterande geotekniska utredningar göras för att kunna bestämma lämplig 
grundläggningsmetod. Vid hög belastning av marken kommer det krävas pålning som 
grundläggningsmetod. Utfyllnad i området får i regel inte förekomma. Om utfyllnad trots allt krävs är 
det sannolikt att pålning kommer att krävas.  

Platsen ligger inte inom riskområde för översvämning enligt MSB:s översvämningskartering. 

Plan och bygglovsfrågor 

Edet 2:81 omfattas av detaljplanen 1462-P11. Enligt planen får marken bebyggas med byggnader 
avsedda för industri. Att bygga en brandstation är planstridig och behöver prövas i bygglov. Marken 
får bebyggas upp till 25 % med en högsta byggnadshöjd på 7 m. Fastigheten är 9790 kvm och får 
bebyggas med 2 447 kvm.  

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten 

Fastighetens yta begränsar möjligheten till övningsområden i anslutning till brandstationen samt 
framtida utökning. 

Juno 1 

 

Yta 

Fastigheten är 40 682 kvm varav ungefär hälften är möjlig att bebygga.   
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Utryckning 

Snabb åtkomst till E45 både norr och söder samt in till centrum och Essity Edet bruk. 

Inryckning 

Inryckning för räddningstjänstpersonal i beredskap möjliggörs både från centrum, Ström och Göta.   

Trafiksäkerhet 

Bra ur både in- och utryckningssynpunkt. Inryckande personal håller sig till större vägar och 
utryckning sker direkt ut på större väg i nära anslutning till E45. 

Buller 

Trafikbuller från E45 anses kunna åtgärdas med byggnadstekniska åtgärder. Avståndet till boende är 
så pass stort att verksamheten inte stör. 

Markförhållanden och skredrisk 

Fastigheten ägs av Edethus Ab. Vid byggnation får marken belastas med max 10 kPa. Högre 
markbelastning kan tillåtas om en detaljerad geoteknisk utredning utförs och visar att det är möjligt. 
Delar av området ska stödfyllas med minst + 14 m. Kompletterande geotekniska utredningar ska 
utföras innan bygglov och marklov ges.  

Platsen ligger inte inom riskområde för översvämning enligt MSB:s översvämningskartering. 

Plan och bygglovsfrågor 

Platsen omfattas av detaljplanen 1462-P47 och är avsedd för handel och kontor alternativt småindustri 
med skyddsavstånd på 50 m. Att bygga en brandstation bedöms vara planstridig och frågan behöver 
prövas i bygglov. Detaljplanen innehåller flera bestämmelser på hur och var tillkommande byggnader 
får uppföras. Största byggnadsarea inom detaljplanen är 9000 kvm. Högsta byggnadshöjd är 14 m för 
huvudbyggnad och för komplementbyggnad max 4 m. I samband med byggnation ska ett lämpligt 
parkeringsplatser med oljeavskiljare anordnas. Vidare ska träd och buskar planteras i tomtgräns mot 
norr, söder och öster med en bredd på minst 1,5 m. Om byggnaden placeras närmre än 100 m från Rv 
45 ska fasader utformas så att de kan motstå en tryckökning på 5 kPa. 

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten 

Ytan är relativt stor och det kan eventuellt finnas möjlighet till samlokalisering med annan 
verksamhet. Den stora ytan ger även möjlighet till övningsområde i anslutning till brandstationen. 
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Nollalternativet, Gråsparven 2 

 

Yta 

Fastigheten är 6507 kvm. 

Utryckning 

Utryckning endast söderut på E45. 

Inryckning  

Inryckning sker igenom bostadsområde vilket inte anses vara lämpligt. 

Trafiksäkerhet 

Inryckning via bostadsområde är riskabelt och är inte trafiksäkert. Utrycknings sker direkt ut på E45. 

Buller 

Verksamheten störs av E45, samt att verksamheten stör boende. 

Markförhållanden och skredrisk 

Fastigheten ägs av Edethus AB och omfattas inte av några i dagsläget kända stabilitetsproblem. 

Plan och bygglovsfrågor 

Gråsparven 2, där dagens brandstation är lokaliserad omfattas av detaljplan 1562-582. Planen tillåter 
byggnation av brandstation med en största bruttoarea på 1800 kvm och en högsta byggnadshöjd på 7 
m.  

Utvecklingsmöjligheter för verksamheten 

Fortsatt utveckling och expandering är ej möjlig. 
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Sammanfattning 
Nedan följer en tabell där utvärderingsfaktorerna för de alternativa lokaliseringarna redovisas på en 
färgskala med följande betydelse: 

 Bra  
 Mindre bra men acceptabel 
 Dålig, icke önskvärd eller oacceptabel 

 

 Cementgjutaren 
 

Herkules 
Edet 2:81 
 

Juno Gråsparven 

Utryckning     
Inryckning     
Trafiksäkerhet     
Buller; verksamheten 
blir störd 

    

Buller; allmänheten/ 
bostäder blir störda 

    

Markförhållanden och 
skredrisk 

    

Planfrågor     
Bygglov     
Utvecklingsmöjligheter 
för verksamheten 

    

Tomtstorlek     

Förslag till fortsatt arbete 
Utifrån ovanstående önskar förvaltningen och SBRF gå vidare med fortsatt planering på fastigheten 
Juno 1.  

Andra hänsynstaganden 
Gällande detaljplan för Juno 1 föreslår handelsverksamhet inom området. Ytmässigt finns det 
möjlighet att samlokalisera brandstationen med annan verksamhet. För att kunna säkerställa eventuell 
samlokalisering behöver frågan utredas vidare. En förutsättning för en samlokalisering är att 
verksamheterna är tydligt avgränsade från varandra och att räddningstjänstens in och utfarter hålls fria 
efter räddningstjänstens behov. I det fortsatta arbetet med brandstation bör hänsyn tas till eventuell 
samlokalisering så att en sådan etablering inte omöjliggörs. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 159 
Begäran om yttrande angående nätkoncession för ledning i luft 
och markkabelutförande från Göta till Lödöse i Lilla Edets 
kommun 
Dnr KS 2021/376 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 
för att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser en ledning i mark och luft som går mellan Göta och Lödöse i Lilla Edets kommun. 
Kraftledningen ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och är konstruerad för 52 kV 
(konstruktionsspänning). Inga ändringar planeras för den befintliga ledningen. 
 
Plan och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
• Yttrande angående förlängd nätkoncession för 45 kV kraftledningen mellan 

Göta och Lödöse.  
• Begäran om yttrande angående nätkoncession för linje: 2017-100727 
• Koncessionskarta 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och översänder det till energimarknadsinspektionen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-19 KS 2021/376 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Yttrande angående nätkoncession 

Dnr KS 2021/376 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 
för att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser en ledning i mark och luft som går mellan Göta och Lödöse i Lilla Edets kommun. 
Kraftledningen ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och är konstruerad för 52 kV 
(konstruktionsspänning). Inga ändringar planeras för den befintliga ledningen. 
 
Plan och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
• Yttrande angående förlängd nätkoncession för 45 kV kraftledningen mellan 

Göta och Lödöse.  
• Begäran om yttrande angående nätkoncession för linje: 2017-100727 
• Koncessionskarta 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och översänder det till energimarknadsinspektionen 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare 
clara.svensdotter@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Energimarknadsinspektionen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, Sektorchef sektor samhälle 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
Clara Svensdotter, Fysisk planerare 
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YTTRANDE 
 

Datum Dnr  
2021-11-19 KS 2021/376 
 

 
 
 

 
 
   diariet@ei.se 
    
 
 
Yttrande angående nätkoncession för linje: 2017-100727, ledning i luft och 
markkabelutförande från Göta till Lödöse i Lilla Edets kommun 
 
Ärendet 
 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen 
för att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser ledningar i mark och luft mellan Göta och Lödöse i Lilla Edets kommun. 
Kraftledningen ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och är konstruerad för 52 kV 
(konstruktionsspänning). 
 
Yttrande 
Plan och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beredning 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen. Handläggare i ärendet har varit 
Clara Svensdotter, handläggare på plan och exploateringsenheten. Berörda enheter på 
sektor samhälle har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
 
 
Clara Svensdotter 
Fysisk planerare 
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KONCESSIONSKARTA

Skala (A3): 1:50 000

Datum: 2021-10-07

!

N

0 0,5 1 1,5 2 2,5
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Sträckning 
Göta-Lödöse

Teckenförklaring
Luftledning

Markkabel

2017-100727-0008     2021-10-29
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From:                                 diariet@ei.se
Sent:                                  Thu, 11 Nov 2021 07:45:22 +0100 (CET)
To:                                      Kommunen
Subject:                             Begäran om yttrande angående nätkoncession för linje: 2017-100727
Attachments:                   Begäran om yttrande till Lilla Edets kommun.pdf
Categories:                       Röd kategori

Hej!

Detta är information i ärende 2017-100727.
Länk till 
ärendet: https://ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---natkonce
ssion-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2017/arende-2017-100727  

Hälsningar
Jessica Bohlin
Energimarknadsinspektionen 

Bifogade handlingar:
0009 Begäran om yttrande till Lilla Edets kommun, Utgående, 2021-11-11 
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1 (2)  REMISS 

Datum 

2021-11-10 

Ärendenummer 

2017-100727 

  
 

  
 

Tillstånd och prövning 

Hanna Öhlund 
016-16 27 33 

Hanna.Ohlund@ei.se 

Lilla Edets kommun 

kommunen@lillaedet.se 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en ledning i luft och markkabelutförande från Göta till Lödöse i 

Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Den ska drivas med 45 kV (nominell 

spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör 

om ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön 

och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208). Vi behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå 

• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga 

• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning. 

Ansökan med bilagor hittar ni genom att söka på ärendenummer 2017-100727 på 

vår hemsida, www.ei.se 

Vi vill ha ert yttrande senast den 10 februari 2022. Skicka ert yttrande till Ei genom 

att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2017-

100727 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte 

skicka originalet per post. 
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REMISS 2 (2) 

Datum 

2021-11-10 

Ärendenummer 

2017-100727 

 

 

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Öhlund 
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Delegationsbeslut 
Datum Dnr Dpl 

Emma Westerlund Besöksadress:  Järnvägsgatan 12 Tel:  0520-65 96 81 E-post: emma.westerlund@lillaedet.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ 
Miljöenheten Internet:  www.lillaedet.se  Vxl:  0520-65 95 00  miljo@lillaedet.se  
Lilla Edets kommun 
463 80 Lilla Edet         sid 1/1 

 2021-11-30 2021/1084-12 HÄL 
     
 
   Planerings- och exploateringsenheten
   Clara Svensdotter 
    
 

 

Yttrande angånde ansökan om nätkoncession för Göta - 
Lödöse. 

Miljöenheten har ingen erinran gällande förnyad nätkoncession för kraftledningen Göta 
– Lödöse. 
 

Ärende 
Den 19 november 2021 inkom begäran om yttrande från planenheten angående 
Vattenfall Eldistribution AB om förnyad nätkoncession för sträckan Göta - Lödöse. 
Den förlängda nätkoncessionen gäller befintlig kraftledningens som huvudsakligen är 
en luftledning men har även en sträcka av cirka 200 meter markkabel. Kraftledningen 
sträcker sig huvudsakligen i naturmark men går i närheten av några fastigheter.  
Enligt vägledande myndighet för strålsäkerhet finns ett tydligt statistiskt samband med 
förhöjda magnetfält i boendemiljö och barnleukemi. Ett årsmedelvärde under cirka 0,4 
µT saknas detta samband med ökad risk för barnleukemi. Då redovisade magnetfält 
ligger under 0,4 µT anser miljöenheten att det inte finns någon risk för människors hälsa 
och har således ingen erinran för förlängd nätkoncession. 
Ledningen passerar ett antal områden med naturvärden. Miljöenheten anser att sökandes 
konsekvensbedömning gällande naturvärden och friluftsliv samt beskrivning av de 
skyddsåtgärder som vidtas vid underhåll av den befintliga ledningen redovisas på ett 
tillfredsställande sätt i den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.  Det har vad 
miljöenheten känner till inte inkommit några klagomål på ledningen, uppgifter om 
negativ påverkan på fågellivet eller liknande information. 
 
 
För samhällsnämnden 
 
 
 
Emma Westerlund Anna Tauson 
Miljöinspektör  Kommunekolog/Miljöinspektör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 160 
Planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 
Dnr KS 2021/319 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit för att starta ett detaljplanearbete för del av 
Ström 1:35 samt Ryk 1:12.  
 
Planområdet omfattar cirka 5.6 ha och ligger mellan väg 167 och Ström, området är 
idag jordbruksmark förutom en stor ekonomibyggnad i direkt anslutning till väg 167.  
Planområdet är ej planlagt men ligger inom översiktsplanen för Lilla Edets kommun.  
 
Yttranden från berörda enheter: 
Bygglovsenheten är positiva till en utbyggnad av Ström. Behovet av bostäder är stort 
och planförslaget ligger i närheten av befintlig service och kommunikation. 
Planansökan har flera boendeformer som bygglovsenheten är positiva till då det ger 
bostäder för människor i olika skeden i livet med varierade sociala- och ekonomiska 
förutsättningar. Bygglovsenheten anser att ansökan har stöd enligt översiktsplanen då 
rekommendationen är att utveckla eller bevara i samhällsområde. 
Området har en äldre byggnad som bör studeras ur ett kulturvärdesperspektiv och vid 
behov skydds- eller varsamhetsbevara byggnaden.  
 
Miljöenheten uppger att området används för jordbruk, men inte berörs av  
naturvårdsplan, naturreservat, Natura 2000-område eller riksintresse. Området 
angränsar till en kulle med åkerholmekaraktär som är delvis bebyggd men erbjuder 
livsmiljö till jordbrukslandskapets växt- och djurarter.  
Jordbruksmark är av nationell betydelse och får endast tas ur bruk om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse som att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna  
lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra som exempel.  
 
VA-enheten anmärker att området idag ligger utanför verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten, och för  att utöka detta behövs beslut ifrån 
kommunfullmäktige.  Då VA-ledningar i området inte bedöms ha kapacitet för 
föreslagen bebyggelse, kommer en VA-utredning behöva göras. Även områden utanför 
det föreslagna planområdet, i norr och söder kan på sikt exploateras. Dessa möjliga 
framtida exploateringar bör tas med i planeringsprocessen. 
 
Stadsmiljöenheten vill gärna se ett större omtag om trafiklösningen i närområdet. Flera 
fastigheter är idag svårtillgängliga och även vissa kvarlevor från den gamla vägen in till 
Lilla Edet som bör åtgärdas. Området är en expansiv del av kommunen, därför bör 
denna detaljplan förberedda för eventuella framtida exploateringar i de områden som ej 
har en detaljplan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

Behovet av bostäder är stort i kommunen. Att bygga nära befintlig bebyggelse gynnar 
kollektivtrafik, service och begränsar kommunen exploatering i naturområden. 
 
Då planområdet tar jordbruksmark i anspråk skall detaljplanens lämplighet utredas.  
I prövningen som ligger till grund för beslutet prövas två andra områden som klassas 
som tätortsutbyggnad. En av dem har likvärdigt avstånd till Ström och Lilla Edet, men 
dras med stora geotekniska utmaningar och lämpar sig i nuläget ej för exploatering. Den 
andra är längre ifrån Ström men är närmare andra känsligare naturområden så som 
Strömsbäcken samt skogspartier. Det området kommer kräva utschaktningar för att 
skapa byggbara tomter, samt att  det är osäkert på hur mycket bebyggelse som är 
ekonomiskt genomförbart.  
 
Valet att förespråka det föreslagna planområdet skulle gynna flera delar då antalet 
föreslagna bostäder är högt, samt att planen kan  åtgärda bristande trafiklösningar för 
andra fastigheter i området.   
 
Vid ett detaljplanearbete beräknar planerings- och exploateringsenheten med att: 
 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande  
 
Samråd 2023 Q2 
Laga kraft 2023 Q4 
 
Om planarbetet inte medför några oförutsägbara händelser. 
 
Utredningar som bör göras i planarbetet. 

• Geoteknisk utredning 
• Dagvattenutredning 
• VA-utredning 
• Miljöteknisk utredning 
• Trafikutredningar 
• Bullerutredning 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35, 2021-09-21  
Yttrande från Stadsmiljö och Trafik, 2021-11-12 
Yttrande från Miljö och Bygglov 2021-11-05 
Yttrande från VA 2021-11-05 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35. 
Daterad 2021-11-25 
Översiktsplan 
Karta over området 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att teckna 

planavtal med sökanden innan planstart. Planbeskedet utgår/upphör 2022-12-31 
om inget planavtal tecknats innan dess. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att teckna 

planavtal med sökanden innan planstart. Planbeskedet utgår/upphör 2022-12-31 
om inget planavtal tecknats innan dess. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-22 KS 2021/319 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Ansökan om planbesked för Ryk 1:12 och Ström 1:35 
 
Dnr KS 2021/319 
 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked har inkommit för att starta ett detaljplanearbete för del av 
Ström 1:35 samt Ryk 1:12.  
 
Planområdet omfattar cirka 5.6 ha och ligger mellan väg 167 och Ström, området är 
idag jordbruksmark förutom en stor ekonomibyggnad i direkt anslutning till väg 167.  
Planområdet är ej planlagt men ligger inom översiktsplanen för Lilla Edets kommun.  
 
Yttranden från berörda enheter: 
Bygglovsenheten är positiva till en utbyggnad av Ström. Behovet av bostäder är stort 
och planförslaget ligger i närheten av befintlig service och kommunikation. 
Planansökan har flera boendeformer som bygglovsenheten är positiva till då det ger 
bostäder för människor i olika skeden i livet med varierade sociala- och ekonomiska 
förutsättningar. Bygglovsenheten anser att ansökan har stöd enligt översiktsplanen då 
rekommendationen är att utveckla eller bevara i samhällsområde. 
Området har en äldre byggnad som bör studeras ur ett kulturvärdesperspektiv och vid 
behov skydds- eller varsamhetsbevara byggnaden.  
 
Miljöenheten uppger att området används för jordbruk, men inte berörs av  
naturvårdsplan, naturreservat, Natura 2000-område eller riksintresse. Området 
angränsar till en kulle med åkerholmekaraktär som är delvis bebyggd men erbjuder 
livsmiljö till jordbrukslandskapets växt- och djurarter.  
Jordbruksmark är av nationell betydelse och får endast tas ur bruk om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse som att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna  
lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra som exempel.  
 
VA-enheten anmärker att området idag ligger utanför verksamhetsområdet för vatten, 
spillvatten och dagvatten, och för  att utöka detta behövs beslut ifrån 
kommunfullmäktige.  Då VA-ledningar i området inte bedöms ha kapacitet för 
föreslagen bebyggelse, kommer en VA-utredning behöva göras. Även områden utanför 
det föreslagna planområdet, i norr och söder kan på sikt exploateras. Dessa möjliga 
framtida exploateringar bör tas med i planeringsprocessen. 
 
Stadsmiljöenheten vill gärna se ett större omtag om trafiklösningen i närområdet. Flera 
fastigheter är idag svårtillgängliga och även vissa kvarlevor från den gamla vägen in till 
Lilla Edet som bör åtgärdas. Området är en expansiv del av kommunen, därför bör 
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sid 2/3 

denna detaljplan förberedda för eventuella framtida exploateringar i de områden som ej 
har en detaljplan. 
Behovet av bostäder är stort i kommunen. Att bygga nära befintlig bebyggelse gynnar 
kollektivtrafik, service och begränsar kommunen exploatering i naturområden. 
 
Då planområdet tar jordbruksmark i anspråk skall detaljplanens lämplighet utredas.  
I prövningen som ligger till grund för beslutet prövas två andra områden som klassas 
som tätortsutbyggnad. En av dem har likvärdigt avstånd till Ström och Lilla Edet, men 
dras med stora geotekniska utmaningar och lämpar sig i nuläget ej för exploatering. Den 
andra är längre ifrån Ström men är närmare andra känsligare naturområden så som 
Strömsbäcken samt skogspartier. Det området kommer kräva utschaktningar för att 
skapa byggbara tomter, samt att  det är osäkert på hur mycket bebyggelse som är 
ekonomiskt genomförbart.  
 
Valet att förespråka det föreslagna planområdet skulle gynna flera delar då antalet 
föreslagna bostäder är högt, samt att planen kan  åtgärda bristande trafiklösningar för 
andra fastigheter i området.   
 
Vid ett detaljplanearbete beräknar planerings- och exploateringsenheten med att: 
 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande  
 
Samråd 2023 Q2 
Laga kraft 2023 Q4 
 
Om planarbetet inte medför några oförutsägbara händelser. 
 
Utredningar som bör göras i planarbetet. 

• Geoteknisk utredning 
• Dagvattenutredning 
• VA-utredning 
• Miljöteknisk utredning 
• Trafikutredningar 
• Bullerutredning 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35, 2021-09-21  
Yttrande från Stadsmiljö och Trafik, 2021-11-12 
Yttrande från Miljö och Bygglov 2021-11-05 
Yttrande från VA 2021-11-05 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35. 
Daterad 2021-11-25 
Översiktsplan 
Karta over området 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid positivt planbesked betalar sökande samtliga kostnader för planarbetet enligt 
planavtal, dock behöver personella resurser vara tillgängliga. 
 
Sociala konsekvenser 
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Bakgrund 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger uppdrag åt planerings- och exploateringsenheten att starta 
detaljplanearbete för Ryk 1:12 och Ström 1:35. 
 
 
 
Hugo Rosenlund 
Planarkitekt MSA 
hugo.rosenlund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Sektor Samhälle 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Bygglovsenheten 
Miljöenheten 
Stadsmiljö och trafik 
VA-enheten 
Resmo Fastighets Ab 
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Prövning gällande planbesked för 
bostäder på fastigheten Ryk 1:12 
och Ström 1:35, Lilla Edets 
kommun 
Framtagen av: Hugo Rosenlund, Planarkitekt MSA 

Datum: 2021-11-08 

Dnr: KS 2021/319 
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Förvaltning 

Planerings- och exploateringsavdelningen 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35, Lilla Edets 

kommun 
    

Sammanfattning 
Ansökan avser: Planbesked 
Diarienummer:  KS 2021/319 
Inkom:  2021-10-21 
Kompletta handlingar: 2021-10-21 
Fastigheter:  Ryk 1:12 
  Ström 1:35 
Sökande:  Resmo Fastighets AB 
Fastighetsägare Christian Schwarzmüller 
  Göran Ingmarssson 

Sökande vill planlägga för bostäder i form av flerfamiljshus samt fristående villor på jordbruksmark. 
Även omvandla en ekonomibyggnad till kontor, lager och bostäder.  

 
Figur 1 Planansökan – Situationskarta. Grön linje visar planområdets föreslagna gräns. Streckade lila 
markeringar visar nya vägar. Röd/Orange byggnad till väster visar befintlig ekonomibyggnad. Lila byggnader 
visar flerbostadshus/enfamiljshus. Orangea hus visar villor.  

Området är cirka 5.6 hektar stort och ligger mellan väg 167 och tätorten Ström. Väg 167 agerar som en 
barriär och samtidigt ramar in området.  

Översiktsplan 
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Förvaltning 

Planerings- och exploateringsavdelningen 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35, Lilla Edets 

kommun 
    

Området ligger inom översiktsplanen för delområdet 
Ström, Lilla Edet och Göta. Det föreslagna planområdet 
används som jordbruksmark. Det finns flera områden 
som är utpekade som Tätortsutbyggnad bostäder, Service 
(Figur 2, Röd randig yta) enligt översiktsplanen. Det 
norra området vid Strömsbäcken, Väg 167 och 
villaområdet är idag obebyggt. Det södra området vid 
korsningen Väg 167 och Kungälvsvägen är också 
obebyggt.  

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska 
majoritetens uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande 
men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras. - 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/ 

 

 

Yttrande från berörda enheter 
Bygglovsenheten  
Behovet av bostäder är stort i området och enheten ser en fördel med olika boendeformer som 
planansökan föreslår. Det skapar förutsättningar för bostäder för olika skeden i livet samt för 
människor med varierande sociala- och ekonomiska förutsättningar.  

Ansökan anses få stöd i översiktsplanen som anger samhällsområde. Rekommendationen är att 
utveckla eller bevara. Då behovet av bostäder i närområdet i stort så är det föreslagna planområdet en 
naturlig plats att utveckla Ström. Området har goda kommunikationer, naturliga avgränsningar och 
placerat mellan befintlig bebyggelse åt både väster och öster. All bebyggelse skall därför prövas i 
detaljplan.  

Det föreslagna planområdet är inte utpekat som någon kulturmiljö enligt kommunens Kulturarvsplan. 
Däremot har det föreslagna planområdet en ekonomibyggnad av tegel som utgör ett landmärke i 
området. Bygglovsenheten menar att byggnadens värde och kultur skall bevaras. Detta är inget hinder 
för utveckling av byggnaden då dess funktion idag är begränsad. Bygglovsenheten rekommenderar att 
inventera närliggande byggnader och vid behov förses med skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 
att bevara de värden som finns. Bygglovsenheten rekommenderar att studera arkitekturen i området 
och utforma riktlinjer för hur ny bebyggelse skall anslutas till befintlig bebyggelse-, natur- och 
kulturmiljö genom ett gestaltningsprogram.  

Figur 3 Översiktsplan, Ström, Lilla Edet och Göta. Utklippt.
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Förvaltning 

Planerings- och exploateringsavdelningen 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35, Lilla Edets 

kommun 
    

Marken består av lera och bygglovsenheten rekommenderar att geotekniska utredningar görs. Området 
angränsar också till väg 167 och utsätts för buller, en utredning för att säkerställa att bullernivåerna är 
inom godkända nivåer för bostadsbebyggelse.   

Bygglov är positivt till att pröva en utbyggnad av Ström. 

Miljöenheten 
Då området är ett aktivt jordbruk, så berör området inte naturvårdsvårdsplan, naturreservat, Natura 
2000-område eller riksintresse för naturvård eller friluftsliv. Sånglärka och andra arter som är 
kopplade till jordbrukslandskap finns förmodligen inom det föreslagna planområdet, men inga andra 
skyddsvärda arter finns rapporterade enligt artportalen.  

Det föreslagna planområdet angränsar till en kulle med åkerholmekaraktär, som delvis är byggd men 
erbjuder livsmiljö för det öppna jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Även öppna diken som är 
kopplade till jordbruksmarken finns i området. Både åkerholmar och öppna diken kopplade till 
jordbruksmark omfattas av biotopskyddsbestämmelser i 5 § förordning (1988:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken. Ifall detaljplanen påverkar dessa objekt måste dispens sökas från länsstyrelsen.  

Jordbruksmark är av nationell betydelse. Enligt 3 kap 4§ Miljöbalk är ”Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.”. 

Som praxis skall en bedömning av jordbruksmarkens brukningsvärdighet tas i jordbrukslandskapet 
och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till fastighetens rådande produktionsstatus, 
kvalité eller om det finns ett intresse att bruka den. Platsens läge och andra förutsättningar ligger också 
till grund för bedömningen. Inom det föreslagna planområdet består nästa hela området av 
jordbruksmark som är bruk i en större sammanhängande jordbruksmark. I dagens läge talar det för att 
området drivs på ett rationellt sätt.   

Miljöenheten bedömer jordbruksmarken idag som brukningsvärd.  

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer därmed brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 
Uppförs bostäder kan detta även påverka jordbruksmarken utanför det föreslagna planområdet då 
skyddsavstånd vid gödsling och växtskyddsmedel erfordras.  

Vid ett vidare arbete skall kommunen utreda om bostäder enligt ansökan ska utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse. Bostäder går ofta att uppföra på annan plats. Utredningen bör ta fram inte bara 
bostadsområden, utan även ifall den tänkta exploateringen gynnar andra aspekter såsom förbättrad 
livsmiljö, förstärkt serviceutbud eller åtgärda andra brister i tätorten. Även redovisa varför annan mark 
inte är mer lämplig än just det föreslagna planområdet.  

VA-enheten 
Det förslagna planområdet ligger idag utanför verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Om beslut om ny detaljplan kommer området troligen utökas med det föreslagna 
planområdet, ett beslut som tas i Kommunfullmäktige.  
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Förvaltning 

Planerings- och exploateringsavdelningen 
Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35, Lilla Edets 

kommun 
    

Då VA-ledningar i området inte bedöms ha kapacitet för det föreslagna området kommer en VA-
utredning behöva göras. Även områden utanför det föreslagna planområdet, norr och söder kan på sikt 
exploateras. Dessa möjliga framtida exploateringar bör tas med i planeringsprocessen.  

Det är viktigt att tidigt i processen utreda om ägandeform på VA-ledningarna, gator i 
detaljplanearbetet. VA-enheten ser positivt på inkommen ansökan om planbesked. 

Stadsmiljöenheten 
Området runt det föreslagna planområdet är idag inte optimalt planerat ur ett trafikperspektiv.  

Stadsmiljöenheten önskar att i det kommande arbetet inte planerar att det föreslagna området blir en 
isolerad del av samhället ur en trafiksituation. I en expansiv del av kommunen som Ström är, är det bra 
att planera stort och inte enbart tänka på planens egna lösningar.  

I det framtida planarbetet bör stor vikt läggas på vägarnas utformning. Att redan i tidigt skede arbeta 
mot stickgator, gator med rundkörning underlättar vid sophämtning och snöröjning. Enligt 
planansökans situationsplan så förekommer flera stickgator. Stickgator utan backfria vändplatser 
accepteras inte vid nyplanering.  

Den gamla vägen från 
Ljungskile som var den 
gamla infarten till Lilla Edet 
är intressant ur ett historiskt 
värde. Den bör planeras in 
för viss trafik. Se figur 4. 
Även fastigheter som inte 
har god tillgänglighet eller 
är svåråtkomliga bör detta 
åtgärdas vid ett 
detaljplanearbete.  

Figur 5 Karta över området, 
Området föreslås utöka 
söderut. blå cirkel, mark som 
behöver bättre tillgänglighet 
för att kunna exploateras. Gult 
och Rött är områden som 
saknar bra tillgänglighet. Grön 
markering visar vart gamla 
infarten till Lilla Edet. 

Stadsmiljöenheten är positiv med förtätning med bostäder i centrala och områden med tillgång till 
kollektivtrafik.  

  

211



   
Förvaltning 

Planerings- och exploateringsavdelningen 
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Lokaliseringsprövning 
Då jordbruksmark tas i anspråk bör det först utredas om det finns annan mark i närområdet som är mer 
lämpad för exploatering.  

I Ström har översiktsplanen markerat ut flera platser (se figur 2) som områden med möjlig 
bebyggelseutveckling. En översiktsplan skall vägleda en kommun hur mark- och vattenområden skall 
användas. Då det föreslagna planområdet inte ligger områden där möjlig bebyggelseutveckling kan ske 
bör det prövas mot de områden som översiktsplanen förordar.  

Område Brovägen 
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Prövning gällande planbesked för bostäder på fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:35, Lilla Edets 
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Området mellan Kungälvsvägen och Göta älv ingår i Byggnadsplanen 15-STY-2978 – Ströms 
Samhälle och Strandbacken. Området har stora risker då det ingår inom SGIs högriskområde för skred 
i Göta älvdalen.  

Att planlägga för bostäder inom detta område kräver stora geotekniska investeringar för att uppnå 
godkänna förhållanden.  Området nära brofästet och korsningen har också högt trafikflöde som kan 
orsaka störning som buller.  

Inom tio år kommer också Slussenområdet att byggas klart. Det kan medföra stora utgrävningar på 
Göta älvs västra strand. Det kan eventuellt påverka området i närtiden ifall utbyggnaden av 
Slussenområdet kommer kräva stabilitetsåtgärder. Men denna information bör kommunen vara 
restriktiv i att bygga nära Göta älv.  

Område Ström 

 
Figur 6 - Utdrag från översiktsplanen som visar område Ström 
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Figur 7 Flygfoto över område Ström 

Området ligger nordväst om det föreslagna planområdet och föreslås i översiktsplanen att ansluta till 
väg 167. Området ligger med större delen på berg och har vissa branta delen med flackare mark 
västerut. 

Området ligger bredvid befintlig villa struktur som beder ut sig på berget. Området har en liten del 
som är jordbruksmark. Den jordbruksmarken brukningsnivå har inte utretts i denna prövning. Området 
ligger längre ifrån service, kollektivtrafik och anlagda naturområden än det föreslagna planområdet. 
Området har heller inte för denna prövning undersökt om skogsområdet har skyddsvärda naturvärden.  

Området kräver investeringskostnader i form av utbyggnad av allmän platsmark och infrastruktur då 
landskapet är kuperat. Även närheten till Strömsbäcken kräver vidare utredningar för att ta reda på de 
geotekniska förutsättningarna. 

Det föreslagna planområdet  
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Figur 8 Det föreslagna planområdet 

Det föreslagna planområdet ligger nära service, kollektivtrafik och anlagda naturområden.  

Då området kommer dela den jordbruksmarken som finns, skapar det två delar varav den ena, kommer 
ligga utmed väg 167 och Ström. Den kvarvarande jordbruksmarken kan fortsätt användas som 
brukningsbar mark.  

Platsens förutsättning med geoteknik är ej utredda. Platsen har flera åkersholmar som kan antyda om 
lerans tjocklek. Vidare utredningar krävs. 
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Figur 9 Flygfoto över Ström 1960 

Den gamla vägen in till Lilla Edet västerifrån har tagits bort och ersätts av en ny bro. Däremot har inte 
den breda vägen från Strömskorsväg har lämnats kvar.  

Bedömning om lokalisering  
Av de tre andra föreslagna områdena är endast två i en överskådlig framtid rimliga att exploatera. 
Området vid Ström som ligger nära Strömsbäcken och det föreslagna planområdet. Området nära 
Strömsbäcken har ett längre avstånd till service, kollektivtrafik än det föreslagna planområdet. 

Det föreslagna planområdet ligger nära norra och södra Stallgärdet som är det senaste planlagda 
området, att planlägga i närheten av mark som nyligen har exploateras är en naturlig expansion av 
samhället. Då jordbruksmark tas i anspråk skall det vara ett väsentligt samhällsintresse för att 
planlägga för bostäder.  

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera 
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53). 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 1 april 2016 i mål P 4087-15 bedömt att ett enda 
enbostadshus inte kan utgöra ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. 
Inte heller ett bostadshus med tillhörande stall och komplementbyggnader. 

Enligt situationsplanen är området stort och ger stor variation på bostäder som kan anses som 
väsentligt samhällsintresse. Det föreslagna planområdet är också en naturlig utbyggnad av Ström. Då 
området ligger nära tätbebyggd mark som har närhet till service och kommunikationer så bör det även 
här finnas ett väsentligt samhällsintresse. 
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Sammanfattning 
Utredningar 
Följande utredningar bedöms behövas för att genomföra detaljplanen 

• Geotekniska utredningar 
• Dagvattenutredningar 
• Trafikutredningar 
• Bullerutredningar 

Fler utredningar kan komma att behövas beroende på planområdet sträckning och planarbetets 
gång. 

Miljökonsekvenser - underlag för behovsbedömning 
Exploateringsgraden bedöms öka, jordbruk tas i anspråk. Mark nära åkersholmar exploateras. Bostäder 
kommer uppföras nära jordbruksmark, utformning för att minimera kontakt med  

Genomförande 
Genomförandet av planen bedöms som realistiskt. 

Tidplan 
Detaljplan bör ta cirka två år att genomföra med de förutsättningar som finns i nuläget. 
Samråd 2023 q2 
Laga Kraft 2023 q4 

Slutsats 
Detaljplanearbete för Ryk 1:12 och Ström 1:35 bedöms kunna starta. Området är jordbruksmark och 
lämplighetsprövning har bedömt att en exploatering kan ha ett väsentligt samhällsintresse då den höga 
exploateringen väger tungt. Att planlägga i denna del av Ström möjliggör att befintlig kollektivtrafik 
och service får fler besökare och användare vilket är positivt för samhällets utveckling. Området 
ansluts till den gamla väg som ledde in till Lilla Edet, det finns visuella kvarlevor då gamla vägen till 
Ljungskile avslutas rakt ut på jordbruksmark. Att planlägga detta område kan åtgärda flera befintliga 
trafiksituationer och möjliggöra bättre angöringar till fastigheter som har brister.  

Behovet av bostäder är stort i området och planansökan visar en stor variation på bostadsformer vilket 
skulle gynna flera olika typer at bostadssökande.  
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Bästa resultat får du om du öppnar den här PDF-portföljen i  
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Remissvar från VA-enheten gällande: 
Planbesked på Ryk 1:12 och Ström 1:35 (Diarienr: KS2021/319) 

 
VA-enheten har, 2021-10-04, mottagit Yttrande om planbesked på fastighet Ryk 1:12 och Ström 1:35 
inklusive kartor och ansökan om planbesked. 
 
Enligt ansökan önskar man:  
Planlägga ett område på Ström mellan Ström säteri i öster och befintlig bebyggelse i öster. Man 
ansöker om nyproduktion av minst 32 st hyreslägenheter, nyproduktion av 13 st enplansvillor samt 
ombyggantion av ekonomibyggnad till kontor, lager och bostäder. 
 
(Yttrande gällande planbesked, senast 29 okt) 
 
Yttrande VA-enheten 
VA-enheten ser positivt på inkommen ansökan om planbesked. 
Området ligger idag utanför verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Vid beslut om 
detaljplan kommer förslagsvis verksamhetsområdet att utökas med planerat område (beslut fattas av 
kommunfullmäktige). 
 
VA-enheten behöver få en helhetssyn över området med omnejd, för att kunna planera dimensioner 
på VA-ledningar för framtiden i området. Planerar man bebyggelse på sikt, även i norr och söder om 
ansökt område? 
Vatten och spillvatten för ansökt området ska gå att lösa från befintliga VA-ledningar öster om ansökt 
område. Dagvatten behöver undersökas vidare. Befintliga dagvattenledningar har inte tillräcklig 
kapacitet för att kunna ta hand om dagvatten från ansökt område.  
En VA-utredning kommer att behöva genomföras för området i detaljplaneprocessen. 
Tillstånd att förlägga VA-ledningar på ev privat mark måste säkerställas innan ev detaljplan beslutas. 
 
Det är viktigt, i ett tidigt skede, att besluta om ägandeform på VA-ledningar, gator mm i en ev 
detaljplan. Ska de ligga i privat (gemensamhetsanläggning) eller kommunal ägandeform. 
 
Remissvar från VA-enheten  
 
genom 
Daniella Danielson 
Projektledare VA 
VA-enheten, Sektor Samhälle 
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Hugo Rosenlund

Från: Ing-Marie Alfredsson
Skickat: den 11 november 2021 09:07
Till: Hugo Rosenlund
Ämne: SV: Synpunkter inför yttrande Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 KS2021/319

Hej! 
Jag tror det blev otydligt – ursäkta. 
Det vi försökte säga var att vi härifrån hittills inte diariefört denna typ av utgående informella synpunkter från oss på 
SAN (eller på KS). 
Det finns inga tydliga rutiner framtagna för det, vad jag förstår på Anna B. 
 
När olika synpunkter kommer till dig inför sammanställningen av ett yttrande, ska du naturligtvis hantera 
synpunkter från oss på samma sätt som övriga enheters synpunkter, inkl. diarieföring etc. Det funkar väl att 
diarieföra mailet du fick? 
 
Anna kommer ta med sig rutin‐frågan till ledningsgruppen. 
Förhoppningsvis kan ett gemensamt arbete med att sätta rutiner och arbetssätt komma igång framöver. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Ing-Marie Alfredsson 
Planerare 
Stadsmiljö, Sektor Samhällsbyggnad 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00 (vx), direkt: 0520-65 99 08 
ing-marie.alfredsson@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information om kommunens 
behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter 
 

Från: Hugo Rosenlund <hugo.rosenlund@lillaedet.se>  
Skickat: den 10 november 2021 08:11 
Till: Ing‐Marie Alfredsson <ing‐marie.alfredsson@lillaedet.se> 
Ämne: Sv: Synpunkter inför yttrande Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 KS2021/319 
 
Hej Ing‐Marie. 
De andra enheternas yttrande ligger redan diariefört.  
Jag kan hålla eran utanför och bara hänvisa till min sammanfattning om ni önskar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Hugo Rosenlund 
Planarkitekt MSA, Sektor Samhälle 
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Från: Ing‐Marie Alfredsson <ing‐marie.alfredsson@lillaedet.se>  
Skickat: den 9 november 2021 11:01 
Till: Hugo Rosenlund <hugo.rosenlund@lillaedet.se> 
Kopia: Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se> 
Ämne: Synpunkter inför yttrande Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 KS2021/319 
 
Hej Hugo! 
Här nedan kommer synpunkter från Stadsmiljöenheten. 
 
Pratade med Anna Berlins om formerna för synpunktslämnande.  
Hennes åsikt är att intern synpunktsinhämtning inför yttrande bör ske informellt på detta sätt,  
eftersom du sedan sammanställer allt till ett formellt yttrande och diarieför det. 
 
Hör av dig om du har några frågor eller funderingar! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Ing-Marie Alfredsson 
Planerare 
Stadsmiljö, Sektor Samhällsbyggnad 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00 (vx), direkt: 0520-65 99 08 
ing-marie.alfredsson@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information om kommunens 
behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Synpunkter till yttrande Planbesked för Ryk 1:12 och Ström 1:35 från enhet Stadsmiljö: 
 

Generellt ses det positivt med förtätning med bostäder i centrala och (relativt) kollektivtrafiknära lägen i 
kommunen. I ett kommande planarbete behöver innehållet, utformningen, strukturen och omfattningen i 
detta specifika fall bearbetas vidare jämfört med ansökan, för att kunna fungera väl lokalt på platsen 
samtidigt som samhällsstrukturen i området förbättras jämfört med idag, vilket är behövligt.     
 
Att ta med i ett kommande planarbete: 

- Omarbeta, organisera och koppla gatornas, cykelbanornas och gångbanornas struktur i det tänkta nya 
området på ett annat, bättre sätt jämfört med ansökan. Detta för att både kunna fungera väl för 
området och för samhället i stort över tid och så att fler långsiktiga värden än enbart de för den 
enskilda aktuella planen åstadkoms samtidigt.  

- Vid arbetet med gatu- och områdesstuktur behöver man skapa rundkörningar, som är att föredra 
framför stickgator, bl a underlättar det vid sophämtning, snöröjning mm. De nödvändiga 
vändplatserna i slutet på varje stickgata tar upp mycket plats som istället kan nyttjas till annat. 
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Stickgator utan backfria vändplatser accepteras inte vid nyplanering/nybyggnadsfall. Ansökans 
skisser visar idag på flertalet sådana vändplatslösa stickgator. 
 

- Vid arbetet med gatu- och områdesstruktur behöver man studera och ordna kopplingar till befintliga 
gator, gångbanor, cykelbanor och andra lämpliga ytor och stråk runt omkring det nya området. 
Kopplingar som behöver studeras är bl a till Ljungskilevägens förlängning väster om 
Kungälvsvägen, Kommunvägen, Pilbackevägen samt väg väster om området ut mot Lv 167. Delar 
av befintliga detaljplaner kan komma att behöva inkluderas i planområdet. (Se exempel på 
gatustruktur och behov i närområdet i figur 2.)  

 

- Cykelbanor behöver finnas i och genom området och ingå i strukturarbetet. Stråk behöver ordnas i 
både öst-västlig och nord-sydlig riktning på lämpligt sätt. (Se exempel på gatustruktur och behov i 
närområdet i figur 2.)  

 

- Gångbanor behöver generellt finnas längs minst ena sidan om varje bostadsgata, i vissa fall, t ex 
längs större och/eller mer stadsmässiga områden, längs båda. Det är praxis i dagens moderna 
samhällsbyggnad att regelmässigt se till inte enbart bilisters, utan även gåendes och cyklisters behov. 
De sistnämnda trafikslagen behöver stärkas för att åstadkomma ett långsiktigt och mer hållbart 
samhälle. 
 

- Gatumark behöver tas till i en kommande planen så att det täcker behoven av både gata, gångbana, 
cykelbana, belysning, avattning och annan utrustning. I korsningar mm behöver ytterligare yta för 
svängande fordon och ev. refuger behövas. Utrymmes- och utformningsstudier av de olika 
gatusnitten beroende på gatustruktur och innehåll behöver ske i ett kommande planarbete. Så som 
ansökan är ritad idag är gatorna alltför smalt ritade och övrig gatumark alltför snålt tilltagen. 

- Att utöka planområdet för bostäder ytterligare en bit söderut på Ström 1:35 (se rosa markering nedan 
i figur 1) vore fördelaktigt och behöver övervägas. Ett lite större planområde ger utöver möjlighet till 
fler bostäder, även betydligt större möjlighet att åstadkomma ett bättre ihopkopplat och logiskt 
gatunät i området som helhet.  
 

- Titta på brister och behov för områdena och detaljplanerna både inom och runt om aktuellt 
planområde och inkludera lämpliga delar av befintliga, äldre detaljplaner i det nya planområdet. 
Det skulle kunna ge förbättrad åtkomst till andra områden där fler möjligheter till 
förtätning/bebyggelseskulle kunna ges och icke genomförda/sämre fungerande delar i befintliga 
planer ersättas mot något bättre. Sammanhängande stråk och kopplingar där länkar eller markaccess 
idag saknas skulle kunna åstadkommas på ett relativt enkelt sätt. 
Några exempel: 
Det har tidigare diskuterats bebyggelse och förändring av det inringade området nedan (markerat 
med ljusblått, figur 1) men bl a åtkomsten till området har varit komplicerad. Det saknas t ex en liten 
markremsa i kommunalägd mark för att möjliggöra åtkomst norrifrån (se röd resp. gul markering, 
figur 1). Samtidigt saknas yta för vändplats söderifrån (orange markering, figur 1).  
 
Den kulturhistoriskt intressanta Ljungskilevägens förlängning i stråket väster om Kungälvsvägen 
västerut (fram mot väg 167) bör tas upp och åter utnyttjas för viss trafik igen  – se grön 
stråkmarkering nedan i figur 1. Stråket går över Ström 1:35 via befintlig väg söder om Ström 1:153 
och Ström 1:21.  
Delar av gällande berörd äldre detaljplan behöver göras om, den har inte genomförts i några större 
delar. I området ligger i praktiken därför idag 3 parallella gator i öst-västlig riktning. Det bör 
studeras om tex ytor kan växlas så att Ljungskilevägen åter blir gata och gatan norr därom utgår och 
blir bostadsyta eller liknande (se röda kryss, figur 2 och 3) 
Den östra delen i en sådan återupptagen koppling/stråk kan användas som del av gatunätet till/från 
det nya planområdet på lämpligt sätt (se svartstreckad linje i figur 2 och 3). Vidare kan stråket även 
regleras/begränsas i lämpligt snitt, så att endast gång- och cykeltrafik tillåts på viss sträcka, för att 
ev. hindra oönskad genomfartstrafik/ smittrafik genom området med bil ut till Lv 167.   
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Kopplingen i ett sådant återupptaget stråk för gående och cyklister skulle ha ett stort värde för 
många i Lilla Edet då möjligheterna till bättre, genare vardagsresor från/till centrala Lilla Edet och 
Ström respektive fler attraktiva rundor för rekreation skulle öka betydligt. Stråket skulle koppla ihop 
Ström/Lilla Edet med bl a befintlig GC-väg längs Lv 176 samt mindre vägar in mot Svartedalen och 
Kronoparken Ström. 
 
Kopplingen/stråket är historiskt mycket gammalt. Det har nyttjas av lokalbefolkning och resande 
till/från edet och köpingen vid Göta Älv under mycket långa tider. Denna och andra kopplingar med 
lång kulturhistorik gick tyvärr förlorade på 80-talet då man på ett okänsligt sätt i samband med 
bygget av den då nya bron över Göta Älv och omdragning väg 167 tog bort möjligheten att fortsätta 
färdas i det för Ström och Lilla Edet historiskt viktiga centralstråket längs Ljungskilevägen mot 
centrum över älven via Storgatan.  
 

 
Figur 1. 
grönt=historiskt signifikant stråk som bör tas upp igen (delar kan begränsas till enbart GC‐trafik), rosa=planområdet 
föreslås utökas söderut, ljusblått=mark som skulle behöva bättre accessmöjlighet för att kunna bebyggas, gult resp. 
rött=kopplingar för markaccess saknas idag 

 

Nedan visas några exempel på schematiska gatustrukturer som kan studeras vidare i ett kommande 
planarbete. 
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Figur 2 – exempel på gatustruktur vid utökat planområde söderut 
Blå streckad linje=nya gator, blå linje= bef. enskild väg som behöver ingå i nytt områdes gatunät, svart streckad= bef. 
allmän gatuanläggning som kan nyttjas som gata igen efter detaljplaneändring, gul streckad linje=behov av 
separata cykelbanor i området. 
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Figur 3 – exempel på gatustruktur utan utökat planområde söderut 
Blå streckad linje=nya gator, blå linje= bef. enskild väg som behöver ingå i nytt områdes gatunät, svart streckad= bef. 
allmän gatuanläggning som kan nyttjas som gata igen efter detaljplaneändring, gul streckad linje=behov av 
separata cykelbanor i området. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2021-12-13 
 

 
§ 156 
Upphandlingar som är av principiell karaktär inom 
kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021/400 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning skall KS årligen besluta vilka 
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av 
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget en planerad upphandling 
inom kommunstyrelsen som avser revisionstjänster. Upphandlingen är att i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunniga till 
kommunens revisorer i deras granskning av kommunens styrelse och nämnder samt 
utföra granskningsinsatser med mera. Revisionstjänster kommer att upphandlas under 
2022 och börjar gälla för 2023 års granskning. Upphandlingen av revisionstjänster 
bedöms inte vara av principiell karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-06 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen noterar att det det i nuläget inte finns några planerade upphandlingar 
av principiell karaktär under 2022. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar att det det i nuläget inte finns några planerade upphandlingar 
av principiell karaktär under 2022. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-12-06 KS 2021/400 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Upphandlingar av principiell karaktär inom KS 
 
Dnr KS 2021/400 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning skall KS årligen besluta vilka 
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av 
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget en planerad upphandling 
inom kommunstyrelsen som avser revisionstjänster. Upphandlingen är att i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet vara sakkunniga till 
kommunens revisorer i deras granskning av kommunens styrelse och nämnder samt 
utföra granskningsinsatser med mera. Revisionstjänster kommer att upphandlas under 
2022 och börjar gälla för 2023 års granskning. Upphandlingen av revisionstjänster 
bedöms inte vara av principiell karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-01-04 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-01-11 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Arrendeavtal för del av Hanström 3:5 Karin Holmström §16/2021 

2021-12-27 LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB  

KS 2021/434 Arrende av del av Hanström 3:5  

   
 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 

starkströmsanläggning 
Maria Wagerland §2/2021 

2021-12-13 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2021/410 Markupplåtelseavtal  
Klostret 6:95 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Ansökan om lantmäteriförrättning Maria Wagerland §3/2021 

2021-12-20   

KS 2021/421 Ansökan om lantmäteriförrättning, Ström 1:196 och 
Ström 1:65 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Köpebrev Ström 1:204 Maria Wagerland §1/2021 

2021-11-25 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2021/109 Köpeavtal Ström 1:204 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut begäran om registerutdrag Maria Olegård §2/2021 

2021-11-24 Eva-Lena Julin Rydbo  

KS 2021/368 Begäran om registerutdrag Personuppgifter Övriga delegeringsbeslut 
   
 Avtal med Civilförsvarsföreningen Mölndal 

Avseende frivillig resursgrupp (FRG) 
David Morgardt §1/2021 

2021-12-07 Civilförsvarsföreningen Mölndal  

KS 2021/403 Avtal med Civilförsvarsföreningen Mölndal 
Avseende frivillig resursgrupp (FRG) 

Övriga delegeringsbeslut 
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 Beslut om upphandling av Entreprenad avseende 

finberutbyggnad 
Kim Borg §2/2021 

2021-12-13 Kim Borg  

KS 2021/318 Upphandling gällande utbyggnad av fiber Upphandling 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin Bromar 

§39/2021 
2021-12-15 Lars Johansson  

KS 2021/348 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin Bromar 

§40/2021 
2021-12-17 Elisabeth Kühnel  

KS 2021/385 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd - nedlagt ärende Carolina Allvin Bromar 

§41/2021 
2021-12-17 Josefin Kaija Maria Edvardsson  

KS 2021/326 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin Bromar 

§42/2021 
2021-12-20 Yvonne Andersson  

KS 2021/373 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§43/2021 
2021-12-20 Ingvar Darell  

KS 2021/417 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Beslut om upphandling av julklappar till de anställda Jörgen Karlsson §14/2021 

2021-12-28 Kajsa Jernqvist  

KS 2021/341 Direktupphandling av julklappar till anställda i Lilla 
Edets kommun 

Upphandling 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS 2021.3600      SBRF Extra Mötesprotokoll 2021-11-12                SBRF 

KS 2021.3601      Styrelseprotokoll 2021-11-09                                  SOLTAK AB 

KS 2021.3603      Beslut Samordningsuppdrag 2021-11-19 § 332      GR 

KS 2021.3632      Styrelseprotokoll 2021-11-09 Korrigering              SOLTAK AB  

KS 2021.3684      Protokoll 2021-10-27 + bilagor                        EDETHUS AB 

KS 2021.3862      Protokoll 2021-12-08 + internkontrollplan ÖFN 

KS 2021.3929      § 139 + Plan- och detaljbudget 2022 GR 

KS 2021.4073      Styrelseprotokoll 2021-12-20  SOLTAK AB 

KS 2021.4083      Protokoll 2021-12-07   SBRF  

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 Lena Töppner Nilsson
Sent:                                  Wed, 24 Nov 2021 14:03:35 +0000
To:                                      Tjörns kommun; Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'
Cc:                                      Agneta Pettersson Bell; Anna-Lee Alenmalm (M); Axel Adin; Erik Leveau; Erik 
Söderberg; Göder Bergermo; Hans Gillenius; Harry Berglund; Henry Hermansson; Ingemar Ottosson (S); 
Katja Nikula; Krister Persson; Lars Ivarsbo; Lars Klevensparr; Lars Strandh; Magnus Gullbrandsson; Maria 
Holmberg; Mats Nilsson (V); Mikael Kristensson; Peter Andersson; Peter Andersson; Peter Johansson; 
Rikard Larsson; Robert Johansson; Thomas Olsson
Subject:                             SBRF Extra mötesprotokoll 20211112
Attachments:                   Extramötes protokoll 12 november 2021.pdf
Categories:                       KS

Hej  
 
Bifogar protokollet för det extra mötet som hölls i SBRF den 12 november 2021. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Töppner Nilsson 
Kommunledningssekreterare 
_________________________
Tjörns kommun, Kommunkansliet, 
471 80  Skärhamn
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 08 direkt  
E-post: lena.toppner.nilsson@tjorn.se 
Internet: http://www.tjorn.se 
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Thu, 25 Nov 2021 07:14:48 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Styrelseprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
Attachments:                   211109 Protokoll styrelsemöte 9 november 2021 SOLTAK AB påskriven.pdf, Pkt 6 
Budget 2022 SOLTAK AB.pdf
Categories:                       KS

Hej!
Bifogar SOLTAK AB:s styrelseprotokoll från mötet den 2021-11-09 samt fastställd budget för 2022.
 
Vänliga hälsningar Lena 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Ohlén 
Ekonomichef 
010-331 34 01 
 

 
Information om behandling av personuppgifter. För att SOLTAK AB ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer bolaget 
att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer på hemsidan
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING 

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Omsättning, affärsområde ekonomi 17 850 17 750 18 000
Omsättning, affärsområde lön 36 800 37 610 37 300
Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 350 104 740 99 900

154 000 151 290 155 200
Rörelsens kostnader
Övriga kostnader -69 837 -75 153 -70 856
Personalkostnader -62 590 -60 272 -67 208
Avskrivningar -20 902 -20 745 -16 736

-153 330 -156 170 -154 800

Rörelseresultat 670 2 595 400
Finansnetto -670 -680 -400
Resultat före bokslutsdispositioner 0 2 000 0
och skatt
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Hantera leverantörsfakturor 4 300 4 300 4 300
Hantera kundfakturor 5 400 5 400 5 700
Hantera in- och utbetalningar 2 618 2 518 2 672
Fakturautskrifter 1 040 1 040 1 040
Övriga intäkter 180 380 180
Övriga tjänster 672 672 678
Avskrivningar 3 640 3 380 3 430
Tillkommande tjänster 61

17 850 17 750 18 000
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -2 280 -2 280 -2 310
Konsulter -710 -574 -494
Övriga kostnader -2 090 -2 135 -2 269
Personalkostnader -9 030 -9 030 -9 434
Avskrivningar -3 640 -3 380 -3 434

-17 750 -17 400 -17 940

Rörelseresultat 100 350 60
Finansnetto -100 -100 -60
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 250 0
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Administrera löner 26 360 26 815 26 920
Adm. anställningar och systemförvaltning 6 500 6 500 6 700
Övriga tjänster 1 140 1 140 1 240
Avskrivningar 2 800 2 740 2 440
Övriga intäkter 25
Tillkommande tjänster 380

36 800 37 600 37 300
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -3 500 -3 830 -4 050
Konsulter -1 186 -912 -822
Övriga kostnader -4 215 -4 082 -3 777
Personalkostnader -24 856 -25 786 -26 072
Avskrivningar -2 810 -2 750 -2 440

-36 567 -37 360 -37 160

Rörelseresultat 233 240 140
Finansnetto -233 -240 -140
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 0 0
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Prognos Budget

Belopp i Tkr 2021 2021 2022
Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 040 12 040 94 300
Nät som tjänst 11 600 10 170
IT- arbetsplats 8 335 8 860
Skola Kungälv 13 790 13 860
Skola LE 1 100 1 030
Datacenter 11 860 9 930
Övriga IT-tjänster 15 935 11 885
Licenser 7 200 7 705
Uppdragsbeställningar 1 770 4 693
Beredskap 860 860
Print 5 060 4 770
Avskrivningar 9 800 9 800 5 600
IT utrustning 0 6 205
Övriga intäkter 0 216
Tillkommande tjänster 0 2 726

99 350 104 750 99 900
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -27 920 -23 206 -27 125
Konsulter -4 700 -7 715 -4 721
Licenser -13 050 -13 547 -14 870
Övriga kostnader -10 180 -16 870 -10 420

Personalkostnader -28 700 -25 457 -31 702
Avskrivningar -14 460 -14 614 -10 862

-99 010 -101 410 -99 700

Rörelseresultat 340 3 340 200
Finansnetto -340 -340 -200

Resultat före bokslutsdispositioner 0 3 000 0
och skatt
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SOLTAK AB

INVESTERINGSBUDGET

Budget 
Belopp i Tkr 2022
Databasoptimering 600
ICC 770
Automation 300
Kontoutveckling (AD,MIM) 480
RDS 2016 till 2019 400
SCCM till Intune 2 250
Klientsäkerhetsinförande 500
Nätverksutrustning 2 500
Inventarier 100
IT-utrustning, personal, SOLTAK AB 1 100
Övrig IT-utrustning 250
Förbättringsutgifter på annans fastighet 500
Utvecklingsbudget Lönesystem (Personec-P) 500
Utvecklingsbudget Ekonomisystem (U4 Agresso) 500
SUMMA: 10 750
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Thu, 25 Nov 2021 08:39:04 +0000
To:                                      diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se; 
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se; 
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:                                      Diarium; Pia.solefors@stenungsund.se; terese.anthin@vgregion.se
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 332 - Samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor – efter samråd
Attachments:                   Protokollsutdrag § 332.pdf, Ärende 9 - Samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor – efter samråd.pdf
Categories:                       KS

Till 
Kommunstyrelsen

Samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor – efter samråd 

Här expedieras beslut § 332 samt handling från Göteborgsregionens (GR:s) förbundsstyrelse 
2021-11-19 enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning 

Gunnel Rydberg 

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

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2021-11-19, kl. 9.00-11.41
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 332. Samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor – efter samråd
Diarienummer: 2019-00465

Beslut

Föreliggande utredning godkänns och härmed konstateras att 
utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört. 

Förbundsdirektören får i uppdrag att påbörja processen med att införliva det 
befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR i enlighet med 
föreliggande tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda 
hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 
Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 
Västra Götalandsregionen, samt att om medlemskommunerna ställer sig 
positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära.

Förbundsstyrelsen beslöt 2020-11-27 skicka genomförd utredning på remiss 
till medlemskommunerna samt att frågan skulle hanteras i den politiska 
arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Remissvaren visar 
att 12 av 13 kommuner ser positivt på ett samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor. En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet 
med motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ 
överbyggnad och brist på konkreta synergier. 

Arbetsgruppen bedömer att ett ställningstagande till ett bredare uppdrag till 
GR rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska organisationen 
är på plats men att nätverket för kultur- och fritidschefer kan införlivas i GR på 
tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte innebär några 
ökade kostnader eller nya administrativa överbyggnader inom GR.    

Beslutsunderlag

Kulturutredningen  

Skickas till

Medlemskommunerna
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Kulturfrågor               (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-20, Diarienummer: 2019-00465.90 

Datum: åååå-mm-dd  

Samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor – efter 
samråd 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed 
konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.  
 
Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att påbörja processen 
med att införliva det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR i 
enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse.   

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda 
hur medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 
Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med 
Västra Götalandsregionen, samt att om medlemskommunerna ställer sig 
positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle innebära. 

En utredning har genomförts som presenterades för förbundsstyrelsen 2020-
11-27, varvid styrelsen beslöt att skicka utredningen på remiss till 
medlemskommunerna, för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter på två 
framlagda förslag. Dessutom beslöt förbundsstyrelsen att förslagen skulle 
hanteras i den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska 
organisation.  

Kommunernas inkomna remissvar visar att nio kommuner ser positivt på ett 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor. Här utöver är tre 
kommuner, däribland Göteborgs stad, positiva men anser att ett beslut rörande 
kultursamordning bör avvakta genomförandet av det förslag till reviderad 
polisk organisation för GR som beräknas vara på plats 1 januari 2023.  

En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet med 
motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ överbyggnad 
och brist på konkreta synergier.  

Arbetsgruppen för översyn av politisk organisation har berett frågan och 
bedömningen är att ett ställningstagande till ett bredare uppdrag till GR 
rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska organisationen är 
på plats och kan utvärderas under kommande mandatperiod. Arbetsgruppen 
bedömer ändå att nätverket för kultur- och fritidschefer kan införlivas i GR på 
tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte innebär några 
ökade kostnader eller nya administrativa överbyggnader inom GR.     
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Beslutsunderlag 

• Kulturutredningen   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

I samrådet med medlemskommunerna inför budget för GR 2020 
kommenterade Göteborgs stad att staden ser positivt på att GR valt att lyfta in 
kultur under området social sammanhållning och trygghet i den strategiska 
inriktningen. Som en följd av detta fick förbundsdirektören 2019-05-24 i 
uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur medlemskommunerna ser på 
möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt att om 
medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan 
skulle innebära. 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna 
på många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 
samordningsansvar.  

Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet 
genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s 
medlemskommuner. Idag har Stenungsunds kommun värdskapet för och 
samordnar detta nätverk.  

Finansiering av nätverket 

VGR finansierar nuvarande samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år, varav 
350 tkr gäller tjänsten som processledare och 1000 tkr utgörs av den så kallade 
kulturmiljonen. Kulturmiljonen på 1000tkr/år kan sökas till förstudier och 
projekt. Kommunerna medfinansierar då med minst 50 procent. När det gäller 
tjänsten som processledare sker ingen kommunal medfinansiering utan den 
finansieringen täcks av medlen från VGR.  

Utredningen och dess process 

Utredningen presenterades för förbundsstyrelsen 2020-11-27 tillsammans med 
en tjänsteskrivelse med två alternativa förslag till hantering. Utredarens förslag 
var att GR skulle anställa två kulturstrateger med uppdrag att driva ett 
strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna samt samverka 
med övriga kommunalförbund och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även 
medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 
internationella aktörer.  
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Ett alternativt förslag som förbundsdirektören tagit fram innebär en mer 
begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som föreslås av utredaren, 
med en anställd kulturstrateg på halvtid.   

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och 
fritidschefer införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag 
hanteras av Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. Uppdraget innebär 
inte att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det 
handlar om samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna 
finner lämpligt över tid. 

Förbundsstyrelsen beslöt 2020-11-27 att inte ta ställning utan skicka 
utredningen på remiss till medlemskommunerna, för att ge dem möjlighet att 
lämna synpunkter kring ett eventuellt samordningsuppdrag för GR rörande 
kulturfrågor. Dessutom beslöt förbundsstyrelsen att förslaget skulle hanteras i 
den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation.  

Sammanfattning av kommunernas remissvar 

Alla 13 medlemskommuner har inkommit med remissvar rörande 
kulturutredningen. Nio kommuner ser positivt på ett samordningsuppdrag till 
GR rörande kulturfrågor. De flesta menar att samordningen också bör innefatta 
fritidsfrågor. Här utöver är det tre kommuner, däribland Göteborgs stad, som 
är positiva men anser att genomförandet av samordningsuppdraget bör vänta 
tills kommande mandatperiod i avvaktan på genomförandet av det förslag till 
reviderad polisk organisation för GR som beräknas vara på plats 1 januari 
2023. Kommunerna förordar i första hand det alternativa förslaget med en mer 
begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som föreslås av utredaren, 
med en anställd kulturstrateg på halvtid. Samarbetet kan börja i liten skala.  
En kommun, Ale, avstyrker en samverkan inom kulturområdet med 
motiveringen att det finns risker som kostnader, administrativ överbyggnad 
och brist på konkreta synergier.  

Följande aspekter framhålls bland dem som ställer sig positiva till ett 
samordningsuppdrag till GR:    

• Att hantera kulturfrågor tillsammans med övriga sakpolitiska områden 
inom GR:s uppdrag ger ett mervärde för kommunerna, ekonomiskt och 
kvalitetsmässigt.  

• Kulturen har betydelse för exempelvis folkhälsa, livslångt lärande, 
tillväxt, näringsliv och samhällsplanering vilket ställer krav på ökad 
samverkan.  

• Möjligheter till strategisk samverkan med Västra Götaland ökar, i linje 
med Kulturstrategi Västra Götaland och Regional kulturplan 2020-
2023. 

• Ökade möjligheter att söka finansiering nationellt och internationellt för 
satsningar.  
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• En stärkt västsvensk identitet i ett medborgarperspektiv 

• Positivt vore om Göteborgs stad går in som fullvärdig medlem i 
nätverket, istället för att som nu vara adjungerad. 

• Inga ytterligare tjänster bör tillsättas inom GR.  

• Inga ytterligare krav på finansiering bör tillkomma.  

Arbetsgruppens bedömning 

Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen har berett frågan 
efter samrådet med kommunerna och i dialog med partigrupperna i 
Göteborgsregionen.  

Arbetsgruppen bedömer generellt att ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan inom kulturområdet skulle ge ett mervärde till 
kommunerna, inte minst i relation till Västra Götalandsregionen samt 
möjligheter att söka finansiering hos olika nationella och internationella 
aktörer. 

Inom arbetsgruppen har olika uppfattningar förts fram om huruvida och i så 
fall i vilken omfattning GR ska arbeta med kulturfrågor. Arbetsgruppens har 
dock kunnat enas om bedömningen att ett ställningstagande till ett bredare 
uppdrag till GR rörande kulturfrågor bör anstå till dess att den nya politiska 
organisationen är på plats och kan utvärderas under kommande mandatperiod. 
Arbetsgruppen bedömer att nätverket för kultur- och fritidschefer kan 
införlivas i GR på tjänstepersonsnivå redan nu, under förutsättning att det inte 
innebär några ökade kostnader för GR samt att inga nya administrativa 
överbyggnader skapas inom GR.  

Arbetsgruppens förslag är att förbundsdirektören får i uppdrag att påbörja 
processen med att införliva det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer 
i GR på tjänstepersonsnivå. Det innebär att nuvarande kulturstrateg på halvtid 
i Stenungsund istället anställs inom GR och finansieras utifrån nuvarande 
finansieringsmodell.  
 

Helena Söderbäck 
Förbundsdirektör 
 
Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

1. Sammanfattning 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika 
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver 
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån. 

Nuläge  
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.  
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna 
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna. 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett 
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen 
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt 
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och 
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med 
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon 
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och 
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till. 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför 
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar, 
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens 
diarier. 

Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt 
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella 
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens 
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati, 
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integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är 
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag. 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning  
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning 
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från 
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.  

Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets 
ansvarsområde.   

De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna 
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle 
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med 
andra tillväxtfrågor.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett 
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för 
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor. 

Mervärden och nytta för medlemskommunerna  
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det 
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste: 

• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis 
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera. 

• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras. 

• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska 
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och 
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal 
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen. 
(SOU 2020:8) 

Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från 
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna 
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma 
avdelning eller förvaltning. 
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Vad innebär förslaget rent konkret? 
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två 
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med 
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen.  

Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen 
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna. 

Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social 
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med 
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan 
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna. 
 

Utredarens sammanfattande bedömning  

– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge 
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska 
delregionala kulturfrågor. 

– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. 

I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i 
utredningsdirektivet. 
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2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Hur utredningen initierades 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

2.2 Kommunalförbundets uppdrag 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i 
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande 
kulturfrågor.  

Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för 
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser 
kring kompetensförsörjning. 
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
• Verka för regionala verksamheters finansiering. 
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.  

 
Förbundet har två funktioner:  

1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet: 
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv  

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 
områden.  

2.3 Syfte med utredningen 
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i 
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen 
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 
Götalandsregionen på kulturområdet.  

Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en 
sådan samverkan i så fall skulle innebära. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt 
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett 
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor. 

2.4 Utredningens genomförande 
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av 
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör 
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta 
Forsberg.   
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Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft 
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som 
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar. 

Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör 
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett 
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra 
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av 
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall 
detta är relevant. 

Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är 
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton 
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom 
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med 
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i 
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.  

Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta 
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta 
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner, 
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för 
medlemskommuner i varje delregion. 

Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller 
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande 
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala 
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling. 

Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom 
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra 
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de 
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är 
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. 

Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall 
revidera minnesanteckningar från intervjuerna. 
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Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som: 
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner 
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden 
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg. 

En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid 
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i 
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20. 

2.5 Utredningens frågeställningar 
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av 
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning. 

Bakgrund och nuläge 
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan 
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ? 
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra 
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga 
kommunalförbund i Västra Götaland? 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för 
GR 
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden, 
synergieffekter, resultat och eventuella risker? 
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt 
gränsdragningsfrågor ser man? 

Vad skulle uppdraget till GR innebära? 
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR? 
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor? 
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag 
formuleras och genomföras? 
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett 
samverkansuppdrag? 
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet 
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?  
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3. Definition av kulturbegreppet 
3.1 Definition av kulturbegreppet 
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på 
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in 
begreppet kultur.  

En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt 
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande 
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och 
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv. 

Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den 
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde 
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande, 
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers 
attraktionskraft. 

Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med 
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser, 
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.  

På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med 
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar 
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för 
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin 
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här 
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela 
datorspel, fotografera och syssla med handarbete. 

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering 
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår 
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av 
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. hemslöjd. 
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med 
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer 
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt 
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa 
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:  

• Medie- och informationskunskap 
• Folkbildning 
• Kulturskola  
• Kreativa och kulturella näringar  
• Nationella minoriteter och teckenspråkiga  
• Yttrandefrihet  
• Internationalisering 
• Idrott. 

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor 
och politikområden 
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med 
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska 
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de 
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer. 

Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en 
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil. 
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling. 
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande. 

Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till 
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett 
fundament för det demokratiska samhället. 

Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där 
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja 
integration. 

Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers 
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också 
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark 
identitet och profil för orten. 

Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som 
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga 
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig 
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att 
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja 
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande, 
stimulera ungas filmintresse med mera.  
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4. Roll och ansvarsfördelning 
mellan viktiga aktörer 
4.1 Utgångspunkt 
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande 
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller 
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och 
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det 
gäller den offentligt drivna kulturen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och 
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad 
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva 
samverkan rörande kulturfrågor. 

De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra 
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det 
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland 
annat till EU. 

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen 
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I 
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de 
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata 
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte 
längre. 

Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner 
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 
2 935 kronor per invånare.  

Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod 
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till 
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor 
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där 
anslagen ökade med 42 procent.  

Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en 
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i 
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt. 

Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av 
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra 
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och 
stöd till studieorganisationer. 

Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör 
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.  
 

Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur 

 
 

  
Sverige 2018 Västra Götalands län 2018 
Stat 13 599 tkr Statligt bidrag i 

kultursamverkansmodellen 
318 tkr  

Regioner 4 500 tkr Västra Götalandsregionen, 
nettokostnad 

1 197 tkr  

Kommuner 11 928 tkr  Kommunerna, nettokostnad  1 927 tkr  
 

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som 
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga 
finansieringen går till andra ändamål. 

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om 
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50 
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent 
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca 
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan 
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare 
på kultur.  

4.3 Statens roll i kulturen 
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till 
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler 
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på 
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria 
aktörer och kulturtidskrifter. 

Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är 
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.  

Statens roll i kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”. 
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär 
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. 
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga 
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till 
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka 
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en 
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken. 

Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen 
vilka områden som ska ingå: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. främjande av hemslöjd. 

Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional 
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med 
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället 
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.  

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i 
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.  
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett 
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. 

Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för 
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska 
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner. 
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB, 
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I 
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.  

Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I 
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga 
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de 
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 
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Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner 
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336 
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där 
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för 
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Överenskommelser med kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region, 
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen, 
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens 
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga 
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall 
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6. 

Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter 
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har 
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till 
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med 
respektive part. 

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län 
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör 
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av 
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det 
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata 
medlemskommunernas intressen.  

• Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995 
• Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
• Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 
• Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007  

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare 
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och 
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.  

På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom. 
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:  

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ. 
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ. 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 
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berör kommunerna. 
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 
för kommunal samverkan.    

 
Tabell 2. Befolkningstal 2019  

Befolkningstal 2019  
Skaraborgs kommunalförbund 268 501 

Boråsregionens kommunalförbund 226 332 

Fyrbodals kommunalförbund 274 656 

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 040 680 

–  varav Göteborgs stad 578 350 
 

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs 
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är 
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre 
kommunalförbunden. 

Kommunalförbunden och kulturen 

Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om 
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från 
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte 
omfattar kulturområdet.  

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet 
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på 
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i 
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och 
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas 
kostnader.  

Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och 
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet 
inte lagstadgad. 

Kultur- och fritidschefsnätverket  

Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en 
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för 
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om 
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av 
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för 
Västra Götaland 2020–2023. 

Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns 
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den 
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande 
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som 
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller 
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med 
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser. 

En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55 
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till 
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering 
av en tjänst.  

En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen, 
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och 
fritidschefsnätverket.  

Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur 
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på 
nuvarande överenskommelse. 

Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i 
Göteborgsregionen 

På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande 
nätverk:  
• Nätverk för bibliotekschefer 
• Nätverk för kulturskolechefer 
• Nätverk för föreningssamordnare 
• Nätverk för kultursamordnare. 

Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker. 
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8. 
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag 
inom kulturområdet? 
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när 
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt 
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller 
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.  

En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter 
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att 
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan 
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de 
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra 
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i 
sina förbundsordningar. 

Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett 
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I 
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att 
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod 
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte 
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna 
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad. 
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5. Intervjuresultat: Varför 
samverka? 
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag 
att samordna kulturfrågor 
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.  

Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta 
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.   

Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer 
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till 
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med 
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”. 

Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen 
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket 
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler 
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna 
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.  

De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om 
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa 
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att 
realisera dessa mervärden. 

Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan 
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en 
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en 
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de 
samverkansmöten som redan sker. 

Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle 
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform. 
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma 
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala 
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma 
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.  

Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden. 
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel. 
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala 
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats 
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka 
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av 
kulturstrategin. 

Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de 
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa 
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet 
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller 
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med 
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen. 
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa 
fall storstadsområdets speciella förutsättningar. 

Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar 
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt 
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också 
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati, 
lärande med mera. 

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande 
kultur 
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av 
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika 
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen 
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet. 

Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser 
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan 
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för 
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som 
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det 
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling. 

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag 
rörande kultur 
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till 
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd 
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande 
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva 
frågan.  

Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad. 
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för 
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet 
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och 
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för 
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen. 

Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen 
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i 
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var 
representerade. 

Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i 
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner. 
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag. 
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern 
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver 
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som 
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden. 

Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande. 
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre 
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade 
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom 
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med 
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa 
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete 
med, Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar 
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu 
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.   

De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att 
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser 
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom 
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster. 

Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen 
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med 
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna 
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till 
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra 
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss 
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra 
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar. 

De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en 
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att 
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg 
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan 
kommunerna i Göteborgsregionen i sig. 

De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är 
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor. 
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur 
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och 
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det 
knyts till GR än administreras av Göteborg. 

De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte 
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december 
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även 
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR. 

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett 
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan 
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska 
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med 
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg 
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland 
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare, 
dataspelsutvecklare med mera.  

I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna 
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer 
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt 
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är 
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver 
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer 
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för 
kulturlivet.”  

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i 
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.  

Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat 
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.  
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med 
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att 
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker 
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till 
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns 
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser 
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa 
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna. 
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig 
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma 
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka 
besöksnäringen. 

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma 
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR? 
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett 
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det 
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här 
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna 
har olika förutsättningar och behov.  

Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla 
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade 
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker 
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för 
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att 
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.  

En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus 
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning 
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma 
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att 
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt 
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att 
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller 
stadsutveckling. 

Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill 
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en win-
win-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar 
av ett samarbete.  

  

279



   

26 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

5.6 Det politiska perspektivet 
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder 
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal. 

De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin 
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget 
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika 
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en 
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett 
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen 
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus. 

De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att 
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger 
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha 
olika förutsättningar.  

Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk 
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det 
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019 
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett 
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia 
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar. 

Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med 
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för 
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora 
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten 
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas. 

Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till 
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under 
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?  

Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i 
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer 
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna 
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll, 
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli 
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om 
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet. 

Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna 
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver. 
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional 
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska 
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande 
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt 
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i 
Göteborgsregionen. 

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget 
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver 
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska 
organisera sig för samverkan.  

Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av 
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala 
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande 
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker 
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan 
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man 
ska åstadkomma. 

En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga 
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under 
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa 
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och 
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt 
som snabbt ger tydliga resultat.  

Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten 
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR 
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid 
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat 
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i 
hemkommunen.  

Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta 
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva 
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan 
det ge ekonomiska effekter på sikt”.  

Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR, 
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR 
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare 
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna 
förkorta startsträckan.  

Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med 
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg 
skulle få en alltför tongivande roll. 

En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar 
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är 
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna 
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi 
har lämnat.” 
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6. Samverkan kring Vad? 
6.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka 
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett 
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext? 
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till? 

För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR 
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”. 

I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med 
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger 
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat. 

Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad 
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom 
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor. 
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån 
följande dimensioner/perspektiv: 

• Invånarperspektiv 
• Kunskaps- och kompetensperspektiv 
• Utvecklingsperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 
• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 
• Koppling mellan kultur, fritid och idrott.  

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella 
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en 
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om 
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just 
Göteborgsregionens kommuner. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.  

6.2 Kommunernas utmaningar 
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses 
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal 
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en 
önskvärd väg framåt för kommunsektorn. 

Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska 
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld. 
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i 
samhällsutvecklingen. 
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de 
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan 
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för 
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla 
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna 
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker 
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan 
mellan ”stuprören” och med andra kommuner. 

En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för 
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska 
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in 
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och 
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.  

Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller 
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att 
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter 
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många 
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste 
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom 
andra samhällsområden”.  

Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera 
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett 
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är 
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete. 

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv 
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella 
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de 
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på 
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?  

De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa 
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet. 
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje 
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge 
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller 
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete, 
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en 
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.  

Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i 
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att 
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och 
vandringsleder i närliggande kommuner.  
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker, 
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle 
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen. 

Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor, 
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade 
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland 
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt. 

Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från 
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till 
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena 
eller kulturhusen i grannkommunerna.  

Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya 
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar 
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya 
invånare”. 

De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna. 
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör 
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög 
kvalitet. 

6.4 Kunskap och kompetensutveckling 
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer, 
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en 
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en 
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få 
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR. 

De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser 
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas, 
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka 
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att 
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i 
Göteborg.  

Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar, 
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tids- 
och resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom 
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och 
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR 
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång. 

285



   

32 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som 
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s 
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla. 

Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både 
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap 
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt 
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda” 
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om 
upphovsrätt med mera.  

Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många 
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges 
ofta som ett mervärde i sig. 

Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med 
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen 
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra 
politikområden är talang och kompetens en bristvara.  

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter  
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva 
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska 
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av 
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar 
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.  

Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i 
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att 
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i 
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras 
i respektive kommun. 

Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället. 
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en 
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och 
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar, 
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med 
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av 
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.  

Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och 
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in 
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom 
andra områden. 
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv 
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner 
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står 
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och 
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till 
3,9 miljarder i länet. 

Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1 
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet 
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt 
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel 
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i 
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att 
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till 
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd. 

Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och 
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina 
uppgifter.  

Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner 
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste 
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla 
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små 
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”  

Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på 
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade 
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i 
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes 
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser, 
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet. 

Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna 
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en 
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner. 
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera. 
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
liksom sponsring genom näringslivet. 

Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska 
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal 
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera. 
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över 
kommungränser. 
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska 
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från 
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och 
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen 
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på 
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala 
målgrupper, där kommuner måste samverka.  

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet 
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka 
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det 
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som 
utvecklingskraften ligger.  

De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser, 
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto, 
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare 
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.  

Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna 
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade 
inom kultur, fritid och idrott. 

Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den 
delregionala potentialen i denna fråga?  

De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar 
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I 
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt 
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten  bör ligga på 
strategiska utvecklingsfrågor. 

Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer, 
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för 
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma 
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för 
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.  

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring 
fritid och idrott? 
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med 
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget 
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet 
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett 
eventuellt utökat uppdrag för GR. 
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd 
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde 
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock 
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det 
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån 
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna. 

I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma 
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och 
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När 
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop. 

Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio 
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal 
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den 
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan 
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som 
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt. 
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i 
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för 
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet. 

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med 
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka 
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik, 
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella 
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa. 

Idrottsrådet 

En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan 
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k. 
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och 
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från 
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och 
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.  

Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på 
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna 
mandatperiod: 
• Hur stimulera till fysisk aktivitet? 
• Vad händer med föreningslivet? 
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning? 

Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för 
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler 
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus, 
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning. 
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Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF, 
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR 
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för 
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och 
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s 
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma 
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna 
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR. 

Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den 
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är 
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande 
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har 
stor potential att optimera ekonomiska satsningar. 

De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande 
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt 
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om 
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala 
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns 
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.  

Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i 
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka 
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör 
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.  

Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för 
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna 
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”. 

  

  

290



   

37 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

7. Hur ska samverkan gå till? 
7.1 Inledning 
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att 
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner 
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska 
komma.  

I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar 
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av 
viktiga framgångsfaktorer. 

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara? 
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor 
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den 
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det 
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom 
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.  

I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som 
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i 
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det 
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom 
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex 
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de 
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet 
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har 
samverkansavtal med GR. 

I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade 
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal 
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och 
miljöområdet i GR. 

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg 
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas 
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet 
kulturstrateg.  

Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra 
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka 
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna 
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt 
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom 
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.  

Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga 
samverkansarenor:  
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk” 
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden 
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar 
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.  

Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för 
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har 
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys 
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om 
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i 
dessa nätverk.  

Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet, 
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag 
måste detta organiseras på annat sätt.  

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna 
vara? 
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad 
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara: 
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk 
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser 
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning 
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria 
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser 
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar 
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum 
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag. 

Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas 
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle 
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som 
gjorts. 

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som 
kulturstrateg? 
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom 
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika 
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än 
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen 
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”. 

I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska 
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller 
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika 
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet. 

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till 
Göteborgsregionen i kulturfrågorna? 
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i 
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna. 
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala 
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika 
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella 
resurser i olika satsningar.  

Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland: 
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun 
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och 
kommuner i ytterkanten 
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö, 
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera 
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik 
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden. 

Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att 
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland 
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många 
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka 
till kommunerna med energi och ny kunskap. 

I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter 
som handlar om mandat. 

Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på 
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland 
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla 
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.  

Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är 
att tydliggöra den kommunala positionen.  

Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även 
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens 
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta 
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har 
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.  

Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina 
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som 
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen 
samverkan och förankring i flera steg. 

Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras 
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR. 
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8. Västra Götalandsregionens 
perspektiv 
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra 
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i 
utredningsdirektivet. 

Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen 
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens 
kulturnämnd.  

Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på 
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild 
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i 
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun 
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av 
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar 
för kulturfrågorna.  

I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna 
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå 
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina 
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den 
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun 
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister: 
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas 
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring 
satsningar inom kulturpolitiken  
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland 
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga 
kommunalförbund. 
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan 
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men 
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur. 

Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och 
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering). 
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och 
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden. 
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en 
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och 
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra 
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i 
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de 
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig 
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland 
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett 
kommunalförbund.  

Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till 
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell 
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det 
inte var aktuellt att gå vidare. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av 
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för 
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta 
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora 
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs 
stad för andra.  

Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter 
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två 
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och 
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i 
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan 
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om 
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg 
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.  
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9. Synpunkter från de övriga 
kommunalförbunden 
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen  
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en 
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.  

Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra 
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs 
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och 
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av 
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund: 
• Förbundsdirektör 
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som 
ansvarar för kulturfrågorna 
• Kulturstrateg 
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna. 

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna 
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan 
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes 
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om 
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av 
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig 
koppling till tillväxtfrågorna.  

9.3 Organisation och finansiering 
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje 
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras 
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av 
medlemsavgifterna. 

I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska 
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering 
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda 
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.  
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg 
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en 
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och 
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation 
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden 
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i 
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling. 

Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive 
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av 
kommunalförbundens direktioner, 

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom 
kulturen 
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av 
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre 
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade 
områden. 

I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur: 
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur 
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning 
och innovativa arbetsformer 
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och 
upplevelse av konst och kultur 
• Öka internationaliseringen. 

Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade 
områden inom kulturen: 
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet 
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor 
• Främja kulturföretagare. 

Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade 
områden: 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Platsutveckling och besöksnäring 
• Folkbildning och civilsamhälle. 

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt 
kommunalförbunden 
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med 
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som 
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska 
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och 
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser 
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och 
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv. 

Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är 
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan, 
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera. 

Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt 
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner, 
författarbesök på bibliotek med mera.  

Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt 
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt 
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan 
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som 
ytterligare ett intressant exempel.  

Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små 
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att 
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt 
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.  

Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både 
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara 
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara 
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad 
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som 
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv. 
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt 
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska 
utvärderas.  

Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla 
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och 
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av 
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel 
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter. 

Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns 
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område 
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”. 

Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur 
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat 
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt 
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat 

299



   

46 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att: 
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning 
och stöd till företag 
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete 
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan 
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer) 
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess 
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling). 

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i 
kommunalförbunden 
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje 
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive 
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom – 
kommunalförbundet, det är vi”.  

De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina 
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är 
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att 
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare 
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med 
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den 
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för 
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.” 

För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre 
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som 
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive 
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt 
omkring utvecklas.  

Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra 
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer 
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör 
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen. 
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra 
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.  

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden 
att GR inte har samma uppdrag? 
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom 
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka 
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet 
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja 
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar – 
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra 
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till 
en överenskommelse om kulturfrågorna.  

I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till 
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om 
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena 
inom kommunalförbunden.   
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10. Utredarens sammanfattande 
bedömning och slutsatser 
10.1 Underlag för utredarens bedömningar 
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende 
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter 
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 

Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit 
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både 
den statliga, regionala och lokala nivån. 

Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste 
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda 
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens 
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och 
slutsatser som förs fram i utredningen.  Sammantaget bedömer utredaren att de 
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns 
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser. 

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett 
uppdrag att samordna kulturfrågorna? 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag 
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till 
”försiktigt positiva”.   

Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att 
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad 
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande 
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker 
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta. 
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått 
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har 
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av 
institutioner. 

Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och 
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning. 
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från 
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. 

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR 
inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för 
medlemskommunerna i korthet: 
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade 
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett 
optimalt sammanhang. 
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden 
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6. 
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att 
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden. 

Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för 
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur. 

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens 
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom 
kulturområdet? 
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har 
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed 
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter 
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i 
tillväxtstrategier och inriktningsdokument. 

Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för 
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende. 
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
att detta är en fråga som borde få en lösning. 

Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för 
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet. 

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR 
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna? 
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för 
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur. 
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får 
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är 
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners. 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande 
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet. 
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i 
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge 
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med 
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor. 

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden 
där GR har ett samverkansuppdrag? 
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande 
områden: 
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv.  

Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att 
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå 
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar. 

Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag. 
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle 
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens 
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential 
när det gäller synergieffekter. 

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget? 
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den 
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens 
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa, 
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning. 

Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener, 
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras 
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med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och 
attraktionskraft. 

Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå 
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen. 

Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur. 
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och 
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även 
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta 
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska 
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och 
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har 
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.  

Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska 
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte 
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats 
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre, 
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring 
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan 
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna 
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR, 
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur 
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt 
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i 
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av 
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även 
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.  

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget? 
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och 
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha 
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i 
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska 
samverkans- och utvecklingsprocesser.  

Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna 
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över 
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva 
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver 
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.   

Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till 
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av 
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett 
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på 
medlemskommunernas uppdrag.  

Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta 
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har 
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett 
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör 
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och 
strategi tas fram. 

10.9 Farhågor och risker 
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med 
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för 
merarbete, byråkratisering och oklara roller.  

Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk 
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. 

Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och 
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling 
på satsningar i form av tid och pengar.   

En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot 
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt 
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.  

Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR, 
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.   

10.10 Ekonomi och finansiering 
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts 
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa 
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel 
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera 
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.  

I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på 
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel 
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska 
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar 
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som 
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och 
som nu är en lagstadgad möjlighet. 
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om 
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör 
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse 
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild 
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska 
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras. 

Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering 
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i 
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en 
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna 
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna. 

Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter 
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för 
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala 
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de 
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas. 

10.11 Organisation och politisk styrning av 
kulturfrågorna inom GR 
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande 
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga 
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till 
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att 
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den 
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.  

Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför 
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren 
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas 
önskemål. 

Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för 
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner, 
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som 
lyfts fram har varit följande: 
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som 
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga 
styrgrupperna 
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även 
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in. 

Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både 
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av 
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist. 
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10.12 Vad är nästa steg? 
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt 
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till 
medlemskommunerna.  

Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan 
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.  

Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala 
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så 
fall av förbundsfullmäktige. 

Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är: 

• hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av 
kulturfunktionen 

• hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i 
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras 

• från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund ska gälla. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala 
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun 

 

 

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018” 

Myndigheten för kulturanalys:  
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/   
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Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna  

2016-06-21 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24 Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24 Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24
Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag 
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27
Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och 
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund  (GR)

1995-07-24 Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08 Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29 Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund  och Göteborg & Co

2015 - 
Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala 
området

2020-01-15 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 - Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen 

2017-03-01 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad 

2019-05-24 Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26 Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 - Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 - Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10 Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23
Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende  
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16
Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen  avseende processledartjänt 
och beviljade medel 2019 
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Dokument som rör Västra Götalandsregionen

2019-06-10 Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 

2019-08-21 TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-08-25 Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-09-25 Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 2020-

2023
2019-08-25 Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11
Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på 
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20
TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10
TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 

2019-06-24
TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29 TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 

2019-05-31
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 - 2023

2019-05-02
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och 
Kultur i väst.

1905-07-11 Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering 
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019 
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan, 
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel 

Övriga myndigheter och organisationer

2018-06-15 Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet 

2016 november
Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2018 Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016 Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari
Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i  relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1 
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20
Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens 
kulturråd

2019 maj 
Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds 
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson 

2018 Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3
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Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020 
DATUM Befattning Namn

Kommentar

Medlemskommunerna 

flera möten 
Koordinator nätverk för kultur och 
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06
Ordf ovanstående nätverk samt 
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Stenungsund

Pia Solefors gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Lerum 

Marie Nilsson gruppintervju med Partille

2019-11-24 Enhetschef bibliotek, Lerum Barbro Ahlberg gruppintervju med Lerum

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Partille kommun

Kristina 
Svensson

gruppintervju med Mölndal

2019-10-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Kungsbacka 

Ulrika Granfors enskild intervju

2019-11-06
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Tjörn

Evike Sandor gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Lilla Edet

Eva Lejdbrant gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Mölndal 

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27
Verksamhetschef Kultur, fritid och 
turism, Alingsås 

Johan Edgren enskild intervju

2019-11-07
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Härryda

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal

2019-11-13
Enhetschef kultur och bibliotek, 
Kungälv

Mariella 
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

2019-11-13
Verksamhets- och bibliotekschef, 
Öckerö

Karin Zackau gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13 Sektorschef Kultur och Fritid, Ale Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04
Avd chef kulturstrategiska frågor, 
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim 
Albrektssson

enskild intervju

2019-12-05
Förvaltningsdirektör, 
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09
Fd Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia 
Himmelman 
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09
Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda 
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26
Verksamhetsstrateg, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26
Förvaltningsdirektör, idrotts- och 
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan
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Västra Götalandsregionen

2019-12-12
Kulturchef Västra 
Götalandsregionen

Katti Hoflin enskild intervju

2019-11-21
Interimschef Förvaltningen för 
Kulturutveckling

Eva Arrdal enskild intervju

2019-11-26 Utvecklingsledare, Västarvet Björn Ohlén enskild intervju

2019-10-08 & 
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra 
Götalandsregionen 

Sofia Lubian två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal

2019-11-11
Förbundsdirektör 
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus 
Haggren

enskild intervju

2019-11-26 Förbundsdirektör Fyrbodal
Jeanette 
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25 Förbundsdirektör Skaraborg Jan Malmgren enskild intervju

2019-11-11
Regionutvecklare kultur, 
Boråsregionen

Anna Laang enskild intervju

2019-10-25
Kulturstrateg Skaraborgs 
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19
Kulturstrateg Fyrbodals 
kommunalförbund

Ida Svanberg enskild intervju

2019-11-19 Förvaltningschef Kultur, Borås 
Eva-Lotta 
Franzén 

enskild intervju

2010-12-13
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Falköping

Maria 
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Bengtsfors

Sara Vogel 
Rödin 

telefonintervju 

Politiker

2019-10-25 Kulturnämndens ordförande VGR
Conny 
Brännberg 

enskild intervju

2020-01-09
Kulturnämndens f d ordförande 
VGR

Lars Nordström telefonintervju 

2019-12-04
Ordf BH7, Boråsregionens 
kommunalförbund samt 
kommunalråd i Borås

Annette 
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16
Ordf Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling telefonintervju 

2020-01-08 Ordf Kulturnämnden Göteborg
Ann-Catrin 
Fogelgren

enskild intervju 

2020-02-04
Ordf Skaraborgs 
kommunalförbund, samt 
kommunalråd i Skövde

Katarina 
Jonsson

telefonintervju 

2019-12-18
Ordf Kultur- och fritidsnämnden 
Lilla Edet

Carina 
Andersson

telefonintervju 
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2020-01-07
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Kungsbacka

Kristina 
Karlsson

telefoninterjvu 

2020-01-31
Ordf i beredning utbildning, kultur 
och fritid, Kungälv

Anna Wedin telefonintervju

2020-01-30
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Partille

Lotten Winström 
Carlsson

telefonintervju

Övriga 

2019-11-20

Ansvarig kulturella och kreativa 
näringar, Business region Göteborg

Rasmus 
Heyman

enskild intervju

2019-11-27
Ansvar kultur och evenemang 
Göteborg &CO

Fredrik 
Sandsten 

enskild intervju 

 2019-10-23
Uppgiftslämnare avseende GR:s 
historia, fd förbundsdirektör  

Nils Gunnar 
Ernstson telefonintervju

2019-12-12
Doktorand kultur och organisation, 
Göteborgs universitet

Thomas 
Ohlsson telefofonintervju

2020-01-08 Avdelningschef utbildning, GR Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22
Avdelningschef miljö och 
samhällsbyggnad,GR Maria Sigroth enskild intervju

2020-01-23
Avdelningschef välfärd och 
arbetsmarknad Lena Holmlund enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 & 
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer 
i GR-kommuner

2019-12-13

ät e   Götebo gs stad ö  
stadsdelarnas sektorschefer kultur 
och fritid samt representanter för  
Kulturförvaltningen, Social 
resursförvaltning, Idrott och 

2020-01-17
Nätverk för kulturstrateger i 
kommunalförbunden 

Page 3 of 3
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Tue, 30 Nov 2021 13:40:10 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Sv: Styrelseprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
Attachments:                   Pkt 6 Budget 2022 SOLTAK AB v211130 korr version.pdf
Categories:                       KS

Hej! 
Bifogar en korrigerad version av Budget 2022, p g a summeringsfel på sidan 1, kolumn Prognos 2021. 
Tacksam om den kan läggas till övriga handlingar jag skickat över. 
 

Från: Lena Ohlén 
Skickat: den 25 november 2021 08:15
Till: Kommunen <kommunen@lillaedet.se>
Ämne: Styrelseprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
 
Hej!
Bifogar SOLTAK AB:s styrelseprotokoll från mötet den 2021-11-09 samt fastställd budget för 2022.
 
Vänliga hälsningar Lena 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Ohlén 
Ekonomichef 
010-331 34 01 
 

 
Information om behandling av personuppgifter. För att SOLTAK AB ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer bolaget 
att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer på hemsidan
 
 
 
 
  
 

315



SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING 

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Omsättning, affärsområde ekonomi 17 850 17 750 18 000
Omsättning, affärsområde lön 36 800 37 610 37 300
Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 350 104 740 99 900

154 000 160 100 155 200
Rörelsens kostnader
Övriga kostnader -69 837 -75 153 -70 856
Personalkostnader -62 590 -60 272 -67 208
Avskrivningar -20 902 -20 745 -16 736

-153 330 -156 170 -154 800

Rörelseresultat 670 3 930 400
Finansnetto -670 -680 -400
Resultat före bokslutsdispositioner 0 3 250 0
och skatt
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Hantera leverantörsfakturor 4 300 4 300 4 300
Hantera kundfakturor 5 400 5 400 5 700
Hantera in- och utbetalningar 2 618 2 518 2 672
Fakturautskrifter 1 040 1 040 1 040
Övriga intäkter 180 380 180
Övriga tjänster 672 672 678
Avskrivningar 3 640 3 380 3 430
Tillkommande tjänster 61

17 850 17 750 18 000
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -2 280 -2 280 -2 310
Konsulter -710 -574 -494
Övriga kostnader -2 090 -2 135 -2 269
Personalkostnader -9 030 -9 030 -9 434
Avskrivningar -3 640 -3 380 -3 434

-17 750 -17 400 -17 940

Rörelseresultat 100 350 60
Finansnetto -100 -100 -60
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 250 0
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SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Prognos Budget
Belopp i Tkr 2021 2021 2022

Rörelsens intäkter
Administrera löner 26 360 26 815 26 920
Adm. anställningar och systemförvaltning 6 500 6 500 6 700
Övriga tjänster 1 140 1 140 1 240
Avskrivningar 2 800 2 740 2 440
Övriga intäkter 25
Tillkommande tjänster 380

36 800 37 600 37 300
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -3 500 -3 830 -4 050
Konsulter -1 186 -912 -822
Övriga kostnader -4 215 -4 082 -3 777
Personalkostnader -24 856 -25 786 -26 072
Avskrivningar -2 810 -2 750 -2 440

-36 567 -37 360 -37 160

Rörelseresultat 233 240 140
Finansnetto -233 -240 -140
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 0 0 0

318



SOLTAK AB

RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Prognos Budget

Belopp i Tkr 2021 2021 2022
Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 040 12 040 94 300
Nät som tjänst 11 600 10 170
IT- arbetsplats 8 335 8 860
Skola Kungälv 13 790 13 860
Skola LE 1 100 1 030
Datacenter 11 860 9 930
Övriga IT-tjänster 15 935 11 885
Licenser 7 200 7 705
Uppdragsbeställningar 1 770 4 693
Beredskap 860 860
Print 5 060 4 770
Avskrivningar 9 800 9 800 5 600
IT utrustning 0 6 205
Övriga intäkter 0 216
Tillkommande tjänster 0 2 726

99 350 104 750 99 900
Rörelsens kostnader
Serviceavtal -27 920 -23 206 -27 125
Konsulter -4 700 -7 715 -4 721
Licenser -13 050 -13 547 -14 870
Övriga kostnader -10 180 -16 870 -10 420

Personalkostnader -28 700 -25 457 -31 702
Avskrivningar -14 460 -14 614 -10 862

-99 010 -101 410 -99 700

Rörelseresultat 340 3 340 200
Finansnetto -340 -340 -200

Resultat före bokslutsdispositioner 0 3 000 0
och skatt
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SOLTAK AB

INVESTERINGSBUDGET

Budget 
Belopp i Tkr 2022
Databasoptimering 600
ICC 770
Automation 300
Kontoutveckling (AD,MIM) 480
RDS 2016 till 2019 400
SCCM till Intune 2 250
Klientsäkerhetsinförande 500
Nätverksutrustning 2 500
Inventarier 100
IT-utrustning, personal, SOLTAK AB 1 100
Övrig IT-utrustning 250
Förbättringsutgifter på annans fastighet 500
Utvecklingsbudget Lönesystem (Personec-P) 500
Utvecklingsbudget Ekonomisystem (U4 Agresso) 500
SUMMA: 10 750
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From:                                 Lars Wijkmark
Sent:                                  Mon, 6 Dec 2021 10:49:54 +0000
To:                                      Annette Fransson (S); Annika Mändlo; Dan Petersson; Ingemar Ottosson (S); Julia 
Färjhage; Malin Krantz; Maria Olegård; pasi.hakopuro; pernilla fredholm
Subject:                             Styrelseprotokoll
Attachments:                   210930 - EdetHus, Översiktsrapport.pdf, BR + RR 210831 slutlig.pdf, Protokoll nr 
6 2021-10-27 i orginal.pdf, Vakansläge 2021-10-26.xlsx, Årsredovisning ej underskriven.pdf

Hej 
Översänder för kännedom. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Lars Wijkmark 
VD 
Postadress: AB Edethus, Box 1016, 463 24 Lilla Edet 
Besöksadress: Stenhusvägen 3, Göta Industriområde, Göta 
Telefon vxl : 0520-494 100 
Telefon dir : 0520-494 109 
lars.wijkmark@edethus.se 
www.edethus.se 
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Genomsnittsränta Räntebindning Kapitalbindning

AB EDETHUS
2021-09-30

1,03% 4,24 år 2,92 år

Värde Derivat: -10 078 kkr      Värdeförändring +1%: 25 691 kkr

Summa Lån: 659 534 kkr Summa Ränteswapar: 510 000 kkr

AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY

OK Minst 3 långivare bör eftersträvas JA
Den genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen ska ej understiga 1 år och ej 

överstiga 7 år

JA
Enskild långivare bör ej representera mer än 

50% av den totala skuldportföljen                         

Undantag kan dock göras för Kommuninvest
JA

Den genomsnittliga kapitalbindnings-                      

tiden regleras tills vidare ej.

JA
Tillåtna instrument är ränteswapar, forward-

swapar och FRA. Kombinationer av ränte-                                                     

swapar och ränteoptioner är inte tillåtet

JA
Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills 

vidare ej.

100%

Swedbank
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2021 2022 2023

Prognos räntekostnad (kkr)

Marknadsförväntningar Marknadsförväntningar +1%

99%

1%

Kommuninvest

Swedbank

Översiktsrapporten är framtagen av Entropi AB.
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Balansrapport Sida: 1
Utskrivet: 2021-10-09

Prässeberg Vind AB
556809-2323

Period:2020-09-01 - 2021-08-31

Belopp i kr 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
1330 Aktier, andra sv företag 300,00 300,00
Summa finansiella anläggningstillgångar 300,00 300,00

Summa anläggningstillgångar 300,00 300,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
1630 Avräkn skatter och avgifter 1 599,00 41,00
1680 Övr kortfristiga fordr 717,00
2440 Leverantörsskulder Kreditsaldo Kreditsaldo
2510 Skatteskulder 6 675,00 6 682,00
2650 Moms redovisningskonto Kreditsaldo Kreditsaldo
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1730 Förutbetalda försäkringspremier 8 520,00 33 783,00
1780 Upplupna strömintäkter 264 730,00 167 907,00
1790 Övr interimsfordringar 65 099,00 71 288,00
Summa kortfristiga fordringar 346 623,00 280 418,00

Kassa och bank
Kassa och bank
1930 Företagskonto 590-9 343 996,50 469 717,08
1940 Placeringskonto 608-1 30 500,00 150 000,00
Summa kassa och bank 374 496,50 619 717,08

Summa omsättningstillgångar 721 119,50 900 135,08

SUMMA TILLGÅNGAR 721 419,50 900 435,08
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Balansrapport Sida: 2
Utskrivet: 2021-10-09

Prässeberg Vind AB
556809-2323

Period:2020-09-01 - 2021-08-31

Belopp i kr 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 
2081 Aktiekapital 120 000,00 120 000,00
Summa bundet eget kapital 120 000,00 120 000,00

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
2091 Balanserad vinst/förlust 32 153,08 30 618,69
Årets resultat
2099 Redovisat resultat 1 715,42 1 534,39
Summa fritt eget kapital 33 868,50 32 153,08

Summa eget kapital 153 868,50 152 153,08

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder 12 987,00 15 595,00
Övriga skulder
2650 Moms redovisningskonto 19 962,00 62 026,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2990 Övr interimsskulder 534 602,00 670 661,00
Summa kortfristiga skulder 567 551,00 748 282,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 721 419,50 900 435,08
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Resultatrapport Sida: 1
Utskrivet: 2021-10-09

Prässeberg Vind AB
556809-2323

Period:2020-09-01 - 2021-08-31

Belopp i kr 2020-09-01- 2019-09-01-
2021-08-31 2020-08-31

Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning
3010 Försäljning Energi 3 678 763,00 3 155 091,00
3012 Nätnyttaersättning 643 380,61 732 097,64
3014 Försäljning elcertifikat, momspliktigt 20 685,00 1 376 020,42
3016 Ursprungsgarantier 46 910,00 51 664,00
3740 Öres- och kronutjämning 0,55 -1,53
Summa Nettoomsättning 4 389 739,16 5 314 871,53
Övriga rörelseintäkter
3960 Kursvinst rörelsen 84,14
Summa rörelseintäkter m.m. 4 389 739,16 5 314 955,67

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
5015 Hyra Vindkraftverk -2 876 160,00 -3 594 240,00
5020 Arrende Markägare -153 642,00 -186 021,00
5310 El för drift -33 198,49 -23 509,92
5410 Förbrukningsinventarier -1 599,20
5500 Reparation och underhåll -4 788,00
5507 DWT Reparation -30 185,15
5510 Enercon servicekost -298 959,16 -1 183 795,08
5511 Deutsche servicekost -787 500,00
5516 SMTeknik -6 932,00 -6 966,00
5520 Garanti tillsynskostnader -32 286,00 -28 564,00
6071 Representation, avdragsgill -180,00
6072 Representation, ej avdragsgill -256,00 -159,00
6230 Datakommunikation -11 291,00 -8 647,00
6250 Porto -1 500,00 -3 000,00
6310 Företagsförsäkringar -76 710,00 -200 084,00
6420 Ersättning till revisor -7 905,00 -7 950,00
6451 Bolagsstämma ej avdragsgillt -640,00
6530 Redovisningstjänster -45 311,00 -40 551,00
6570 Bankkostnader -754,50 -757,50
6580 Advokatkostnader -15 000,00
6980 Elcertifikatsavg.  Svenska Kraftnät -4 236,00 -665,00
6991 Övr avdr gill kostn -500,00 -2 500,00
6992 Övr ej avdr gill kostn -300,00
7960 Kursförluster -6 428,33
Summa Övriga externa kostnader -4 388 893,50 -5 294 777,83
Personalkostnader
7240 Styrelsearvode -13 193,00
7331 Skattefri bilersättning -1 326,45
7510 Arbetsgivaravgifter -2 575,00
Summa Personalkostnader 0,00 -17 094,45
Summa rörelsekostnader -4 388 893,50 -5 311 872,28

Rörelseresultat 845,66 3 083,39

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8314 Ränteintäkter skatteverket 10,00
8331 Valutakursvinster 1 480,76
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Resultatrapport Sida: 2
Utskrivet: 2021-10-09

Prässeberg Vind AB
556809-2323

Period:2020-09-01 - 2021-08-31

Belopp i kr 2020-09-01- 2019-09-01-
2021-08-31 2020-08-31

Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 490,76 0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter
8423 Ränteskostnader ej avd gilla -69,00 -15,00
8490 Övr finansiella kostnader -989,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -69,00 -1 004,00
Summa finansiella poster 1 421,76 -1 004,00

Resultat efter finansiella poster 2 267,42 2 079,39

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 2 267,42 2 079,39

Skatter
Skatt på årets resultat
8910 Årets skattekostnad -552,00 -545,00

Årets resultat
8999 Redovisat resultat 1 715,42 1 534,39
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INFLYTTANDE  HYRESGÄSTER:
Lgh.-Nr: Gatu-Adress: Utflyttn.-Datum: Inflyttn.-Datum: Rok Not
32-003 Göteborgsvägen 28 2020-11-30 2020-12-01 3rok "mögel" lgh , går ej att hyra ut
36-024 Hantverkaregatan 4D 2021-06-30 2021-07-01 3rok Rivningskontrakt
46-037 Sätergården 7 2021-08-31 2021-11-01 2rok Tom två månader(migrationsverket-fakturering)
39-1012 Ekaråsvägen 4A 2021-09-30 2021-11-01 5rok Tom en månad, renovering
25-010 Göteborgsvägen 59 2021-10-31 2021-11-01 2rok
249-003 Sadelmakaregården 25 2021-10-31 2021-11-01 4rok
36-022 Hantverkaregatan 4D 2021-10-31 2021-11-01 3rok Rivningskontrakt
249-033 Sadelmakaregården 12 2021-10-31 2021-11-01 3rok
554-001 Klockarevägen 1A 2021-10-31 2021-11-01 2rok
46-025 Sätergården 5 2021-10-31 2021-12-01 2rok Tom en månad, renovering( ev in flytt tidigare)
45-005 Kalvhagevägen 12 2021-11-30 2021-12-01 1,5rok
249-004 Sadelmakaregården 27 2021-11-30 2021-12-01 2rok
554-002 Klockarevägen 1A 2021-10-31 2021-11-01 3rok
46-018 Sätergården 3 2021-10-31 2021-12-01 2rok tom en månad renovering, migrationsverket-fakturering
46-023 Sätergården 4 2021-10-31 2021-12-01 2rok tom en månad renovering , migrationsverket-fakturering
26-022 Göteborgsvägen 38B 2021-10-14 2021-10-15 2rok
35-014 Edsgatan 4B 2021-11-30 2021-12-01 4rok
36-012 Hantverkaregatan 4B 2021-11-30 2021-12-01 3rok Rivningskontrakt
36-019 Hantverkaregatan 4D 2021-11-30 2021-12-01 2rok Rivningskontrakt
27-002 Lars Svensgatan 15 2021-12-31 2022-01-01 3rok
33-002 Kullåsgatan 10 2021-12-31 2022-01-01 4rok ute på erbjudande
249-023 Sadelmakaregården 5 2021-12-31 2022-01-01 2rok ute på erbjudande
47-003 Klockarevägen 6 2021-12-31 2022-01-01 1rok
37-033 Molinsgatan 13 2022-01-31 2022-02-01 1rok ute på erbjudande
25-007 Göteborgsvägen 59 2021-12-31 2022-01-01 2rok ute på erbjudande
36-008 Hantverkaregatan 4B 2021-11-30 2021-12-01 3rok Rivningskontrakt
25-001 Göteborgsvägen 59 2022-01-31 2022-02-01 1,5rok ute på erbjudande
36-020 Hantverkaregatan 4D 2021-11-30 2021-12-01 3rok Rivningskontrakt
36-003 Hantverkaregatan 4A 2021-11-30 2021-12-01 3rok Rivningskontrakt
36-027 Hantverkaregatan 6A 2021-11-30 2021-12-01 3rok Rivningskontrakt

HANTVERKAREGATAN

Väntar på förhandlingsdatum, nya hyror
Alla hg som har rivningskontrakt på Hantverkaregatan är uppsagda till 2021-12-31, åtta av nio hg har fått andra lägenheter hos oss.
Se till att valen iordningställs på nya Trivas ( köksluckor, mattprover mm)
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ÖVRIGT

Södra Ledningsgatan 21- obetalda hyror, olovlig andra handsuthyrning, missär, ärendet ligger hos KFM , men i samarbete m Kommunen var vi alla där och bytte lås (25/10).
Familjen består av 2 vuxna, fem barn och en till på väg. Mannen i familjen kommer till oss på kontoret i början av v 44. KFM har ej lyckats att delge familjen eftersom de varit i Jordanien.

Ökat antal störningar efter sommaren, vi skickar varningsbrev
Otillåtna andrahandsuthyrningar, misshandel i hem 
Vi har bokat in (Mats,Agneta) kontinuerliga avstämningsmöten med Ann-Sofie Olofsson på kommunen , kommunkontrakten

Mycke saker i våra trapphus, Mats planerar in en gemensam träff ute i våra områden tillsammans med Räddningstjänsten.
Utökad bevakning på våra p-platser, nu gäller det Hjärtum o Kalvhagen, Securitas sätter upp skyltar, linjerar och de boende tilldelas boendekort som skall ligga synligt i bilen.

Små korta filmsnuttar skall spelas in och läggas ut på vår hemsida och facebook, syftet med detta är att vi skall minska antalet felanmälningar och hyresgästerna själva kan åtgärda lätta fel
( Thomas, Leila och Agneta) Svante vår fotograf kommer hålla i inspelnignen och vara behjälplig med manus

Inför sista kvartalets hyresavisering kommer ett brev gå ut till alla hg, sammanfattning av året, vad som är på g o önskan om en God Jul
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Årsredovisning för

Prässeberg Vind AB
556809-2323

 

Räkenskapsåret
2020-09-01 - 2021-08-31

Innehållsförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse  1
Resultaträkning  2
Balansräkning  3-4
Noter  5
Underskrifter  6
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Prässeberg Vind AB  1(6)
556809-2323

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Prässeberg Vind AB, 556809-2323 med säte i Lilla Edet 
 får härmed avge årsredovisning för 2020-09-01 - 2021-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Bolagets verksamhet är att bedriva elproduktion med förhyrda vindkraftverk samt administrera
 Prässeberg vindkraftspark, Lilla Edet kommun. Parken består av tre Enercon E82 vindkraftverk och är
 uppförda sommaren 2010. Bolaget har 1 413st sparade certifikat per 210831.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat
 negativt.

Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 4 390 5 315 7 739 6 251
Resultat efter finansiella poster 2 2 2 2
Soliditet, % 21 17 12 9
Produktion GWh 12,3 12,5 13,4 12,4
Intäkt per kWh, öre 35,6 42,2 57,7 50,1
hyra per kWh, öre 23,3 28,5 44,7 36,7

Förändringar i eget kapital
 Aktie-  Balanserad Årets
 kapital vinst/förlust resultat
Vid årets början 120 000 30 619 1 534
Disposition enl årsstämmobeslut 1 534 -1 534
Årets resultat 1 715
Vid årets slut 120 000 32 153 1 715

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 32 153
årets resultat 1 715
Totalt 33 868

disponeras för
balanseras i ny räkning 33 868
Summa 33 868

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Prässeberg Vind AB  2(6)
556809-2323

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-09-01- 2019-09-01-

2021-08-31 2020-08-31

Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning 4 389 739 5 314 872
Övriga rörelseintäkter 0 84
Summa rörelseintäkter m.m. 4 389 739 5 314 956

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -4 388 894 -5 294 779
Personalkostnader 2 0 -17 094
Summa rörelsekostnader -4 388 894 -5 311 873

Rörelseresultat 845 3 083

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 491 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -69 -1 004
Summa finansiella poster 1 422 -1 004

Resultat efter finansiella poster 2 267 2 079

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 2 267 2 079

Skatter
Skatt på årets resultat -552 -545

Årets resultat 1 715 1 534
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Prässeberg Vind AB  3(6)
556809-2323

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 300 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 300 300

Summa anläggningstillgångar 300 300

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 8 274 7 440
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 338 349 272 978
Summa kortfristiga fordringar 346 623 280 418

Kassa och bank
Kassa och bank 374 497 619 717
Summa kassa och bank 374 497 619 717

Summa omsättningstillgångar 721 120 900 135

SUMMA TILLGÅNGAR 721 420 900 435
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 000 120 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 32 153 30 619
Årets resultat 1 715 1 534
Summa fritt eget kapital 33 868 32 153

Summa eget kapital 153 868 152 153

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 987 15 595
Övriga skulder 19 962 62 026
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 534 603 670 661
Summa kortfristiga skulder 567 552 748 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 721 420 900 435
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556809-2323

Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2   Anställda och personalkostnader
 Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har utgått.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020-09-01- 2019-09-01-
 2021-08-31 2020-08-31
Arvode 0 13 193
Övriga ersättningar 0 1 326
Sociala kostnader 0 2 575
Summa 0 17 094

Not 3  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-08-31 2020-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 300 300
Redovisat värde vid årets slut 300 300
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Underskrifter

 Lilla Edet den 11 oktober 2021

  

Christoffer Löfström Lars Wijkmark
Styrelseordförande Styrelseledamot

Tore Johansson Magnus Karlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Robert Ekman Bert Åkesson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
SA Revision AB

Thomas Skytt
Auktoriserad revisor
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From:                                 Helena Maxon
Sent:                                  Wed, 8 Dec 2021 15:07:28 +0000
To:                                      kristina.bexer@orust.se; magdalena.patriksson@tjorn.se; Maria Olegård; 
kommun@tjorn.se; kommun@orust.se; Kommunen
Subject:                             Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde
Attachments:                   Protokoll 2020-12-08 utskick offentligt.pdf, Begäran från 
överförmyndarverksamheten att överföra del av överskott från 2021 till 2022 .docx, Bilaga - Intern 
kontrollplan ÖFN 2022.docx, Verksamhetsplan 2022 Överförmyndarenheten.doc

Hej 
Här kommer protokoll  från dagens sammanträde samt tre bilagor.   
Observer att det finns ett beslut rörande ekonomi.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helena Maxon 
Administrativ chef 
------------------------------------------------------ 
 
Administrativa funktionen, kansli och överförmyndarenhet 
Stenungsunds kommun 
444 82 Stenungsund 
Besöksadress: Strandvägen 15 Stenungsund
Tel: 0303-73 25 83 
 
E-post: helena.maxon@stenungsund.se 
Hemsida: www.stenungsund.se

 
Information om behandling av personuppgifter För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och 
besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer om hur 
kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad: 
www.stenungsund.se/personuppgifter
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

1 
 

Sammanträdesdatum 2021-12-08 
Tid: 15:00-16:00 
Plats: Rodret 
 
Beslutande 
Claes Olsson (S), ordförande 
Annika Andersson (L), vice ordförande 
Monica Norin Gillenius (L), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 
Anders Wingård (FO) 
    
Ersättare 
Göran Hermansson (S) 
 
Övriga närvarande 
Helena Maxon, administrativ chef, §§ 56-59 
Annelie Wallin, handläggare, § 55 
Sekreterare Camilla Holmgren 
 
Justeringsdag: 2021-12-08 
 
Justerare: Annika Andersson (L) 
 
 
 
 
Camilla Holmgren Claes Olsson (S) Annika Andersson (L) 
sekreterare ordförande justeringsperson 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

2 
 

Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
digitala anslagstavla. 
 
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 
 
Justeringsdatum: 2021-12-08 
Paragrafer: 54-59 
Datum då anslaget sätts upp: 2021-12-08 
Datum då anslaget tas ner: 2021-12-30 
 
Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 
 
 
 
 
Camilla Holmgren 
Sekreterare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

3 
 

 
§ 54 
  
Fastställande av föredragningslistan 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med justering av följande 
ärende. 
 
Tillkommande ärende 
§ 56 Begäran från överförmyndarverksamheten att överföra del av överskott från 2021 till 
2022 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

4 
 

§ 55 Ärendenr 9359/Dnr 50  
 
 
Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9359) 
 
Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

5 
 

 
§ 56 Dnr 2021/14 
 
 
Begäran från överförmyndarverksamheten att överföra del av överskott 
från 2021 till 2022 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden föreslår samarbetskommunerna att samtycka till att överföra 
50 tkr/kommun, totalt 200 tkr av överskottet för 2021 till 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av pandemin har rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat 
genomföras som normalt och det råder brist på ställföreträdare. Överförmyndarenheten 
behöver nu göra en extra satsning för rekrytering och utbildning av ställföreträdare. För att 
detta ska vara genomförbart behövs förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört 
med 2021 och det finns inte utrymme inom ram.  
Överförmyndarenheten föreslår att del av överskottet, 50 tkr / kommun (totalt 200 tkr) 
överförs till 2022 i stället för att återbetalas. Denna överföring syftar till att möjliggöra 
visstidsanställning av en handläggare/granskare under 4 månader som förstärkning.   
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för både ställföreträdare 
och medarbetare inte genomförts som normalt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 
 
 
Beslutet skickas till:  
Lilla Edets Kommun 
Orust Kommun 
Tjörns Kommun 
Stenungsunds kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

6 
 

 
§ 57 Dnr ÖFN 2021/13 
 
 
Verksamhetsplan 2022 Överförmyndarenheten 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanens syfte är att dels fungera som ett planeringsverktyg dels fungera som ett 
underlag för återrapportering mellan överförmyndarnämnden och förvaltning för hur målen 
uppnås.  
Planen följs i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till överförmyndarnämnden. 
Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens övergripande direktiv kring 
styrning av förvaltningen med fokus på vilka aktiviteter och åtagandes som bör genomföras 
under året för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 
Bilaga daterad 2021-11-29 
 
Beslutet skickas till:  
Lilla Edets Kommun 
Orust Kommun 
Tjörns Kommun 
Stenungsunds Kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
 

 
 
 

7 
 

 
§ 58 Dnr ÖFN 2021/12 
 
 
 
Intern kontrollplan 2022 - Överförmyndarnämnden 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anta ”Intern kontrollplan 2022 Överförmyndarnämnden”  
 
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar överförmyndarnämnden för den interna 
kontrollen av myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde.  
En riskanalys är gjord och följande fyra riskområde har identifierats med relativt hög risknivå  
1 Risk att det finns handlingar arkiverade som borde gallrats  
2 Risk att sekretessklassade uppgifter eller känsliga personuppgifter röjs/lämnas ut. 
3 Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) 
4 Risk att handläggning inte sker i enlighet med inriktningsambitionen i verksamhetsplanen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 
Bilaga daterad 2021-11-29 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen Stenungsunds kommun 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-08 
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§ 59 
   
 
Information från verksamheten 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
 

• Information om verksamheten  
Under hösten har enheten under två veckor, v 42 och v 46,  prioriterat granskningen 
alla dagar och endast utfört övrig handläggning som inte kunnat nedprioriterats. Denna 
prioritering har gjorts för att så långt som möjligt bli färdiga med granskningen av 
redovisningarna för 2020 före årsskiftet. 
 

• Uppföljning verksamhetsmål 
-535 årsräkningar och 468 är granskade, dvs 87 %.  Av återstående är det endast 3 där 
inte granskningen har påbörjats.  
- En ställföreträdare har 11 uppdrag (varav 4 som innefattar redovisningsskyldighet) 
fyra ställföreträdare har 10 uppdrag och två har 9 uppdrag.  
  

• Aktuella domar 
- Inga domar att redovisa 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/14
2021-12-03

 
Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Begäran från överförmyndarverksamheten att överföra del av 
överskott från 2021 till 2022  

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden föreslår samarbetskommunerna att samtycka till att överföra 50 
tkr/kommun, totalt 200 tkr av överskottet för 2021 till 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av pandemin har rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat 
genomföras som normalt och det råder brist på ställföreträdare. Överförmyndarenheten 
behöver nu göra en extra satsning för rekrytering och utbildning av ställföreträdare. För att 
detta ska vara genomförbart behövs förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört 
med 2021 och det finns inte utrymme inom ram.  

Överförmyndarenheten föreslår att del av överskottet, 50 tkr / kommun (totalt 200 tkr) 
överförs till 2022 i stället för att återbetalas. Denna överföring syftar till att möjliggöra 
visstidsanställning av en handläggare/granskare under 4 månader som förstärkning.   
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för både ställföreträdare 
och medarbetare inte genomförts som normalt.  

Beskrivning av ärendet 
I samarbetsavtalet gällande överförmyndarverksamheten framgår att värdkommunen årligen 
ska sända förslag till preliminär budget för nästkommande år till övriga samverkande 
kommuner senast 1 mars varje år. Budgeten för 2021 är 4 660 tkr, 1 165 tkr per kommun. 
Av avtalet framgår även att eventuellt överskott eller underskott återbetalas till respektive 
samarbetskommun i samband med bokslut.  

Överförmyndarenheten kommer enligt prognosen att få ett stort överskott, större än vad som 
beräknats tidigare i år. Vid tidigare prognos förväntades överskottet vid årets slut bli ca 
200 tkr vilket enligt avtalet skulle bli en återbetalning om ca 50 tkr/kommun men prognosen 
ser nu ut att bli ca 380 tkr i positivt resultat.  

På grund av covid 19 har överförmyndarenheten behövt förändra arbetssätt vilket medfört 
längre handläggningstider samt att rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat 
ske i den utsträckning som krävs för att det ska finnas tillräckligt många gode män.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/14
2021-12-03

Överförmyndarenheten behöver nu prioritera rekrytering och utbildning för ställföreträdare 
och behöver förstärkning för att det ska vara genomförbart. Budgeten för 2022 är oförändrad 
jämfört med 2021 och det finns inte utrymme inom ram.  

Överförmyndarenheten föreslår att samtliga samarbetskommuner godkänner att del av 
överskottet, 50 tkr / kommun (totalt 200 tkr) överförs till 2022 för att möjliggöra 
visstidsanställning av en handläggare/granskare under 4 månader som förstärkning.   
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för både ställföreträdare 
och medarbetare inte genomförts som normalt.   

Överskottet prognostiseras bli ca 380 tkr för samtliga fyra samarbetskommuner 2021. Med 
godkännande av att ta med/överföra 50 tkr/kommun av överskottet skulle återbetalningen till 
varje kommun bli ca 45 tkr, det vill säga ungefär samma summa som prognostiserats tidigare i 
höst.   

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon  
Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edets Kommun 
Orust Kommun 
Tjörns Kommun 
Stenungsunds kommun 
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Bilaga Dnr ÖFN 2022/12
2022-11-29

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga - Intern kontrollplan ÖFN 2022 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 

 

 

 

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
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Väsentlighetsgrad (konsekvens)
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Bilaga Dnr ÖFN 2022/12
2022-11-29

Riskområde Kontrollmoment Kontrollmetod Ansvarig Risk & 
Väsentlighet 

Risk att det finns 
handlingar arkiverade 
som borde gallrats 
 

Ny dokument-hanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslista. 
 
Rutiner framtagna för hur 
gallring ska göras vid avslut 
av ärenden  

Stickprov av 20 arkiverade 
akter som är äldre än 3 år för 
att se om 
dokumenthanteringsplanen 
följts. 

Administrativ chef 4 X 3 =12 

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller känsliga 
personuppgifter 
röjs/lämnas ut. 

Finns rutin om att känsliga 
personuppgifter inte får 
sändas via e-post.  

Tjänsteskrivelser som 
innehåller sekretessuppgifter  
trycks på rosa papper till de 
förtroendevalda. 

Stickprov av 20 sända e-
postmeddelande som rör 
personärenden inom 
överförmyndarverksamheten 
för att se om de innehåller 
känsliga uppgifter. 
 
Kontroll vid två 
sammanträden om alla rosa 
handlingar återlämnats. 

Administrativ chef 
och  
Nämndsekreterare 

3 X 2 = 6 

Risk att personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
 

Överförmyndarnämnden är 
ytterst ansvariga för hur 
personuppgifter behandlas  

Enligt 
dataskyddsförordningen (EU 
2016/679) ska en 
personuppgiftsansvarig 
tillhandahålla den 
registrerade viss information 
om 
personuppgiftsbehandlingar 
som sker under dennes 
ansvar.   
Idag hanterar verksamheten 
flertalet personuppgifter och 
har ett arbetssätt för att följa 
lagstiftningen  

Stickprovskontroll av 5 
(motsvarar drygt 10 % av 
blanketterna) blanketter 
med personuppgifter.   
Framgår det på blanketten 
var personen kan finna 
information om: 

• Ändamål med 
behandlingen 

• Rättslig grund för 
behandlingen  

• Vilka personuppgifter 
som behandlas  

• De registrerades 
rättigheter  

• Information om hur man 
klagar till 
tillsynsmyndigheten   

 

Administrativ chef 2 X 3 = 6 

 

 

Risk att handläggning 
inte sker i enlighet med 
inriktningsambitionen i 
verksamhetsplanen 

Finns en inriktnings-
ambition/prioriteringsordning 
om när handläggning ska 
påbörjas.  

Stickprov av totalt 15 
ärenden uppdelat på 3 olika 
områden.  

Administrativ chef 3 X 2=6 
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2021-11-29

Sida 1 av 6

VERKSAMHETSPLAN 2022  
ÖVERFÖRMYNDARENHETEN FÖR  
LILLA EDET, ORUST, TJÖRN OCH STENUNGSUND 
 
Inledning 
I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd 
vilket är en kommunal tillsynsmyndighet.  Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan 
2015 en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet. 
Den gemensamma organisationen, nedan nämnd enheten, utför på delegation till 
tjänstepersoner de uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnden.  
 
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för en kostnadseffektiv organisation 
som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 
överförmyndarnämndens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig 
kompetens och kvalitet (rättssäkerhet).  
 
Bakgrund och syfte 
Verksamhetsplanens syfte är att dels fungera som ett planeringsverktyg, dels fungera som ett 
underlag för återrapportering mellan förvaltning och överförmyndarnämnden för hur målen 
uppnås. Planen följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till 
överförmyndarnämnden. Verksamhetsplanen syftar till att visa överförmyndarnämndens 
övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på vilka aktiviteter och 
åtagandes som bör genomföras under året för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala verksamheten bör präglas av framsynt planering och god hushållning samt 
resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov. 
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden ska 
skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutsförmåga från rättsförluster. 
Detta görs bland annat genom att rekrytera ställföreträdare och utöva tillsyn. 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt 
kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden 
ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används till hans eller hennes 
nytta. Tillgångarna i övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd 
och så att de ger skälig avkastning. Överförmyndarnämnden ska också se till att förmyndare, 
gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och handlar på det sätt som är bäst för den 
enskilde. I Överförmyndarnämndens ansvar ingår också att fastställa arvode och ersättning för 
utgifter som ställföreträdarna har rätt till.  
 
De lagar som reglerar överförmyndarverksamheten har karaktären av skyddslagstiftning. 
Verksamheten sträcker sig över samtliga av juridikens områden men styrs främst av 
föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och förmynderskapsförordningen 
samt olika lagar inom den ekonomiska familjerättens områden. Beslut som fattas av 
överförmyndarnämnden kan överklagas till tingsrätten. Länsstyrelsen granskar årligen 
verksamheten genom inspektioner. Även Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över 
överförmyndarverksamheten. 
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Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också tillhandahålla information 
gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom socialtjänsten och 
sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten i verksamheten. 
 
Överförmyndarnämnden ansvarar också för att gode män och förvaltare får den utbildning 
som behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och påbyggnadsutbildning samt 
löpande information om ny lagstiftning. Det behöver dock inte vara överförmyndaren själv 
som håller i utbildningen utan det är tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar 
som andra håller.  
 
Stenungsunds kommun är värdkommun och är huvudman för den gemensamma nämnden. 
Nämnden har en egen organisation som svarar för beredning och verkställighet av nämndens 
ansvarsområde. Organisationen är benämnd överförmyndarenheten och samtliga arbetstagare 
inom enheten har sin anställning i Stenungsunds kommun.  Genom en större 
tjänstemannaorganisation får verksamheten kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till 
en god kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.  
 
 
Omvärldsperspektiv och förutsättningar  
 
Ställföreträdarna 
Det finns ett kontinuerligt behov av att rekrytera ställföreträdare. Att vara god man eller 
förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag, vilket gör att det kan vara svårt att hitta någon 
lämplig person som är villig att åta sig uppdrag. Ökade krav finns också i omvärlden på 
ställföreträdarna.  
 
Under de senaste åren har antalet personer som har en komplex livssituation som medför att 
de behöver hjälp av en ställföreträdare ökat. Det kan exempelvis vara personer som har en 
svår ekonomisk situation i kombination med psykisk ohälsa, missbruksproblematik och 
kriminalitet. 
Det finns tillfällen då enheten har mycket svårt att rekrytera till dessa uppdrag då det ofta 
krävs en erfaren ställföreträdare. Överförmyndarnämnden beslutade i januari 2021 att ändra 
målet kring hur många uppdrag en ställföreträdare får ha i samarbetskommunerna från 8 till 
10.  
 
Covid 19 
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som funnits till 
följd av denna pandemi.   
Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har påverkats av detta och arbetssätt 
har behövt ändras. Ändrat arbetssätt i form av arbete på distans har medfört mer 
administration i form av skanning och längre handläggningstider pga förberedelse och 
efterarbete vid distansarbete.   
Vidare har Covid 19 vid flertal tillfällen medfört att huvudmannen inte fått träffa den 
tilltänkta god mannen innan hen förordnats. Under en period var det även besöksförbud på 
äldreboenden vilket gjorde att ställföreträdarna inte kunde besöka sina huvudmän.  
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Intervjuer med och utbildningsinsatser för ställföreträdarna har inte kunnat genomföras som 
vanligt och har genomförts via telefon och digitalt. 
 
Restriktioner och påverkan på grund av Covid 19 förväntas finnas kvar till viss del även under 
2022.  
Enheten arbetar aktivt med arbetssätt och de digitala verktyg man behöver för att 
medarbetarna ska kunna arbeta hemifrån på ett rättssäkert sätt med bibehållen sekretess och 
kvalité.  
Utbildningsinsatser för ställföreträdare som inte kunnat ske som normalt har medfört att det 
finns färre ställföreträdare som kan ta uppdrag och det krävs nu ökade insatser för rekrytering 
och utbildning.  
 
Ställföreträdarutredningen  
En statlig utredning, SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn, i dagligt tal kallad 
ställföreträdarutredningen presenterades under våren.  
En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än idag 
säkerställer att de personer som är i behov av god man eller förvaltare ska kunna lita på att de 
får den hjälp och stöd som de behöver.  
I utredningen föreslås flera delar som påverkar överförmyndarenheten träda ikraft 1 januari 
2023.   

Utredningen föreslår bland annat följande förändringar som medför ökade arbetsuppgifter 
inom överförmyndarverksamheten; 

• Överförmyndaren ska ta över uppgifter från tingsrätten. Övervägande del av  
god manskap (otvistliga) ska beslutas inom överförmyndarverksamheten istället för att 
det sker i tingsrätten.  

• Att granskningen ska bli mera omfattande och utföras på kortare tid  
• Ökad kommunicering med de som har god man/förvaltare 
• Ett ökat ansvar för utbildning av ställföreträdare 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner innebär detta, om utredningens förslag går igenom, 
att kommunerna över hela landet behöver öka sin bemanning med 30-40% inför 2023. 
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Verksamhetsmål 
 
MÅL: Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas 
 

INDIKATOR: Kompletta årsräkningar, och som är inkomna i tid, är färdiggranskade 30 
september. Övriga 31 december. 

 
 
Aktiviteter och åtaganden 
Genom tydliga rutiner och ett effektivt arbetssätt ha en hög granskningstakt av årsräkningar 
och handläggning av ärenden samtidigt som rättsäkerheten bibehålls och en bra servicenivå 
upprätthålls  

Ställföreträdare som begär arvode prioriteras. Prioriteras görs även de som haft anmärkning 
föregående redovisning.   

 

MÅL: Att ställföreträdare är rättrådiga och har max 10 ärenden samtidigt i 
samarbetskommunerna.  

INDIKATOR: Enheten verkar för att en ställföreträdare inte har fler än tio pågående 
uppdrag samtidigt i samarbetskommunerna. 

INDIKATOR: Säkerställa att förordnade ställföreträdare är lämpliga  
 
 
Aktiviteter och åtaganden 
Annonsera om behov av nya ställföreträdare ska göras på samarbetskommunernas intranät, 
hemsidor och i sociala medier samt i lokalpressen.  

Anmärkningskontroll och kontroll av belastningsregistret skall göras på alla ställföreträdare 
årligen. 

 
MÅL: Det finns förutsättningar för att viss handläggning kan ske digitalt på distans med 
bibehållen rättssäkerhet.  

INDIKATOR: Säker myndighetspost för digital handläggning. 
 

 
Aktiviteter och åtaganden 
Viktiga dokument scannas in till verksamhetssystemet för att underlätta platsoberoende 
handläggning.   
Redovisningsblanketter kopieras och verifikat får tas med till bostaden för att gransknings ska 
kunna ske i medarbetares bostad.  
Enheten arbetar aktivt tillsammans digitaliseringsenheten inom kommunen samt med 
leverantören av verksamhetssystemet för att möjliggöra fler digitala lösningar.  
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Strategier och satsningar  
 
Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarenhetens arbete präglas av saklighet 
och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas medborgare ska 
uppleva ett gott bemötande gentemot huvudmän, ställföreträdare och andra berörda parter. 
Överförmyndarenhetens kompetens ska upprätthållas samt utvecklas i förhållande till 
lagstiftning och nämndens styrning. 
 
Överförmyndarenhetens strategi för att på bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och att 
uppnå överförmyndarnämndens mål är bland annat genom det som framgår av ovanstående 
åtaganden.  
 
Överförmyndarenheten bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, följa upp 
och förbättra verksamheten.  
 
För att ständigt förbättra och utveckla verksamheten har enheten veckomöten Vid dessa 
möten lyfts bland annat information från SKR, aktuella domar och JO utlåtanden. Här tas 
även aktuella ärenden upp för att säkerställa att man har ett enhetligt och rättsäkert arbetssätt. 
Medarbetarna deltar även i nätverk med andra överförmyndarhandläggare inom GR. 
 
Enheten arbetar utifrån nedanstående inriktning för att bibehålla och öka 
rättsäkerheten och ha en god service gentemot ställföreträdare, huvudmän och 
allmänhet  
 
Service och tillgänglighet 
Telefontid: Mån-Tor kl.10-11.  
E-post : Besvara dagligen, senast inom 2 dagar.  
Besök: Målet är att kunna erbjuda digitalt möte alternativt fysiskt besök inom 2 veckor. 
Förvaltarfrihetsbevis: Med vändande post (inom 2 dagar). Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg 
som visar att man inte har någon förvaltare. 
 
Handläggning och tillsyn 
Förteckning: Påbörjas inom 2 veckor. Komplett förteckning bör vara granskad inom 2 veckor.  
Årsräkning: Kompletta och inkomna i tid bör vara färdiggranskade 30/9. Övriga bör vara 
färdiggranskade 31/12. 
Sluträkning: Sluträkningar där uppdraget upphört bör påbörjas inom 1 månad, sluträkningar 
vid byte bör påbörjas inom 2 månader.  
Påminnelse årsräkning: 1 påminnelse sänds ut i mitten av mars. Eventuellt vitesföreläggande 
ska lyftas vid nämndsammanträde före midsommar.   
Granskning av redogörelse för ensamkommande barn (EKB): Målet är att de är granskade så 
att arvodet betalas ut månaden efter redogörelsen inkom. (2 gånger/år) 
Byte av ställföreträdare: Målet är att påbörja rekrytering inom 1 månad. 
Klagomålshantering: Utredning påbörjas inom 1 vecka. 
Ansökan om uttagsbegäran: Påbörjas inom 1 vecka. Otvistliga klara inom 2 veckor.  
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Samtycke till arvskifte/bodelning: Påbörjas inom 1 månad. Vid förslag om avslag ska de 
lyftas vid nästa nämndsammanträde. Målet är att det är klart från överförmyndareneheten 
inom 4 månader (undantag kan förekomma). 
Fastighetsförsäljning: Påbörjas inom 2 veckor. Lyfts vid nästkommande sammanträde. 
Anmälan: Påbörjas inom 2 veckor. Beslut inom 3 månader (avskriva eller ansöka). 
Föreläggande från Tingsrätt pga ansökan: Påbörjas inom 2 veckor, yttrande till Tingsrätt inom 
3 månader.  
Ansökan om God man EKB: Påbörja rekrytering inom 3 dagar. 
 
 
 
Information och utbildning 
Det ska vara lätt att göra rätt och enheten ska kontinuerligt arbeta med att förbättra 
informationsmaterial och blanketter på hemsidan samt att göra informationen mer 
lättillgänglig. Utbildningsinsatser ska erbjudas till både nya och erfarna ställföreträdare. 
 
För att säkerställa att rättssäkerheten internt bibehålls och ökar erbjuds kontinuerlig utbildning 
för de anställda. 
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Fri, 17 Dec 2021 09:06:48 +0000
To:                                      diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se; 
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se; 
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:                                      Diarium
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 139 - Plan och detaljbudget för 
GR 2022
Attachments:                   Protokollsutdrag § 139.pdf, Ärende 12 Plan och detaljbudget för GR 2022.pdf
Categories:                       KS

Till Kommunstyrelsen 

Plan och detaljbudget för GR 2022 

Här expedieras beslut § 139 samt handling från Göteborgsregionens (GR:s) 
förbundsfullmäktige 2021-12-14 enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 

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

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-12-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu Scandinavia, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 139. Plan och detaljbudget för GR 2022 

Diarienummer: 2021-00217 

Beslut 

Föreliggande plan och detaljbudget för GR 2022 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 
framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 
förbundsfullmäktige i juni 2019. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av 
ett antal fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig 
uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god 
ekonomisk hushållning och detaljbudget.    

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 
enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 
Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 
det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
 
 
Vid protokollet: 
 
Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 
 
 
 
Justeras: 

Pernilla Övermark  
Ordförande 

 
Anneli Rhedin 
Justerare 
 
Johan Tolinsson  
Justerare 

363



Plan och detaljbudget för GR 2022  
 

Förbundsfullmäktige – ärende 12 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-13, Diarienummer: 2021-00217 

Datum: åååå-mm-dd  

Plan och detaljbudget för GR 
2022 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 
framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 
förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex 
långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i 
det regionala arbetet. Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund för 
avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Planen beskriver inte 
allt som görs inom GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska 
följas upp. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden 
för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutnings-
vis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning och 
detaljbudget. Fokusområdena har beretts i förbundsstyrelsens politiska 
styrgrupper.  

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt 

resultatbudget 2022 

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det 
årliga detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande 
transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala 
uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till 
grund för hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i 
detaljbudgeten. Vad som skiljer sig gentemot 2021 är att bidragen till ARC, 
Reväst och ISGR upphör som en konsekvens av sänkt årsavgift. 

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 
enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 
Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 
det kommande året. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2022 
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Plan och detaljbudget för GR 2022  2 (2) 

Förbundsstyrelsens presidium – ärende 2 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2021-11-19, kl. 9.00-11.41
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, GBG

§ 324. Plan och detaljbudget för GR 2022
Diarienummer: 2021-00217

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 
2022. 

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2022 har tagits fram. Planen är 
framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 
förbundsfullmäktige i juni 2019. Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund 
för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Fokusområdena 
har beretts i förbundsstyrelsens politiska styrgrupper. 

GR lägger en budget som är ekonomisk balans för 2022. Förväntat resultat i 
enlighet med GR:s riktlinjer kring God ekonomisk hushållning är +750 tkr. 
Detaljbudgeten omhändertar tidigare beslut kring en reducerad årsavgift inför 
det kommande året.

Beslutsunderlag

Plan och detaljbudget för GR 2022.
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Plan och detaljbudget 2022

Den här planen beskriver vilka delar av Göteborgsregionens (GR) verksamhet som 
särskilt ska följas upp under 2022. Utgångspunkten är de utmaningar som har 
definierats i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Ett syfte med uppföljningen är att underlätta för beslutsfattare att få insyn i GR:s verksamhet. 
Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att analysera aktiviteters kvalitet och resultat ska-
par vi ett underlag för lärande som leder till utveckling.

Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusområdena är 
kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. I vissa fall är ett fokus-
område relevant för att möta flera av utmaningarna.

Under 2022 kommer GR att driva och genomföra många processer och aktiviteter som utgår 
från uppdraget såsom det är beskrivet i förbundsordningen. Det handlar till exempel om att 
skapa mötesarenor, erbjuda kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt tillsammans 
med kommunerna. Det handlar också om myndighetsutövande i form av den regionala gym-
nasieantagningen. Många av dessa aktiviteter är en del av en löpande verksamhet och kommer 
inte att redogöras för här.

Stöd till kommunerna utifrån effekterna av pandemin
Under år 2022 kommer GR särskilt att fokusera på insatser för att stödja kommunerna utifrån 
de behov som pandemin har medfört. Samtliga verksamheter i kommunerna har påverkats av 
pandemin och kommer att behöva hantera dess effekter under lång tid framöver. Under pan-
demin har GR stöttat medlemskommunerna kopplat till exempelvis kompetensförsörjning, 
digitalisering samt vård och omsorg. 

Det har bland annat gällt den utmanande situationen att tillgodose elevers rätt till utbild-
ning i ett läge där undervisning har behövt genomföras digitalt på distans i stora delar av 
utbildningsväsendet. Det har även handlat om stöd i att kunna erbjuda eleverna digitala alter-
nativ i ett läge där många skolor avbrutit sin prao- eller apl-verksamhet och arbetsplatser har 
haft stora svårigheter att erbjuda platser. De erfarenheter och lärdomar som GR har gjort till-
sammans med skolhuvudmännen under pandemin bör tas vidare och användas i det fortsatta 
arbetet med att hantera pandemins effekter och konsekvenser. Därutöver bör GR kartlägga 
skolhuvudmännens fortsatta behov av samordning, insatser och åtgärder. 

Specifika insatser under året:
• Följa kommunernas behov inom utbildningsområdet och utifrån detta stötta genom att 

genomföra insatser i samverkan med kommunerna samt driva processer kring behov av 
insatser och regeländringar på nationell nivå till följd av pandemins konsekvenser.

• I samverkan med kommunerna följa eventuella konsekvenser av pandemin i form av 
utbildningstapp och kvarvarande effekter till följd av social isolering som en konsekvens av 
distansundervisning.

• Stöd till kommunernas förnyade arbete med olika områden som inte har kunnat genomför-
as fullt ut under pandemin såsom studie- och yrkesvägledning och prao/apl.

• Fortsatt spridning av kunskap kring distansundervisning.
• Fortsatt utveckling av nya digitala koncept och samarbeten för prao och andra former av 

praktik samt skola-arbetslivsaktiviteter. 
• Ta fram regional jämförande statistik över behörighet/obehörighet samt betygsmedelvärde 

för att se eventuell påverkan av pandemin. 
• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-

domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin. 

Inledning
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Pandemins konsekvenser för barn och ungas livssituation fångas även delvis genom den 
ungdomsenkätsundersökning som görs varje år i nio kommuner (LUPP). Här kan man bland 
annat se att den psykiska ohälsan har ökat under pandemin och att särskilt drabbade är ung-
domar från redan utsatta miljöer. Specifika insatser under året: 

• Utveckla kunskap om pandemins påverkan på barn och unga. GR deltar i en ansökan till-
sammans med Barcelona, Arad och Riga under ledning av ESN (European Social Network) 
inom ramen för det nya EU-programmet CERV. Om medel beviljas kommer fokus vara att 
utveckla modeller och metoder för att stärka barns delaktighet inom socialtjänsten utifrån 
pandemins konsekvenser. 

• Utifrån kommunernas erfarenheter och insamlade fakta finns fortsatt behov av samord-
ning och insatser under 2022, vilka kommer att utformas i nära dialog med strategiska 
chefsnätverk. 

Under pandemin blev många friställda och arbetslösheten ökade drastiskt med anledning av 
att flera branscher fick minska eller avveckla sin verksamhet. Trots att branscherna nu börjar 
återhämta sig och många tidigare arbetslösa är åter i arbete eller studier, är arbetslösheten 
fortfarande hög bland grupperna ungdomar, nyanlända och personer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden. Olika typer av samarbeten lokalt, regionalt och nationellt har därför startat 
för att ge dessa grupper av invånare större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Speci-
fika insatser under året: 

• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-
domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin.

• Fortsätta att utveckla arbetet i samverkan med kommunerna, arbetsförmedlingen och 
privata leverantörer. Detta beskrivs närmare under fokusområdena Stödja kommunerna 
i omställningen av arbetsmarknadspolitiken samt Stödja kommunernas arbete för att 
motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet. 

Pandemin har medfört att samverkan mellan huvudmännen i regionen och kommunerna i 
länet stärkts. Allt från bland annat vaccinationssamordning till att säkra skyddsutrustning och 
implementera gemensamma rutiner har resulterat i bättre resultat och kvalitet för våra invå-
nare. Specifika insatser under året: 

• Utifrån erfarenheter under pandemin i god samverkan mellan kommuner och regionen 
stödja det fortsatta arbetet runt vårdens medarbetare och införandet av Nära vård. 
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12 fokusområden
Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokus
områdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 20202023. 

Utmaning: Fysisk planering
Profilera storstadsregionen
Storstadsregionen har särskilda utmaningar och möjligheter. GR har en viktig roll som stor-
stadsregionens röst i frågor som rör samhällsplanering och infrastruktur. Mål och strategido-
kumentet ”Hållbar tillväxt” innehåller mål och strategier med fokus på regional struktur och 
tillväxt. Specifika insatser under året:

• Ta fram underlag för uppföljning av Hållbar tillväxt. 
• Ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstadsregionens fysiska miljö med fokus på 

att kunna möta och stimulera tillväxten på ett optimalt sätt. 
• Kunskapsunderlaget ska stötta såväl kommunal som regional samhällsplanering samt ska-

pa beredskap för olika scenarier inom samhällsutvecklingen. 

Ett effektivt kollektivt resande är av central betydelse för storstadsregionens utveckling. 
 Göteborg, Mölndal och Partille har gemensamt tagit fram mål- och strategidokumentet ”Mål-
bild koll 2035” som beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet ska 
utvecklas. Specifika insatser under året:

• Initiera och driva frågan om att motsvarande process ska genomföras för hela storstadsre-
gionen. 

Utmaning: Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv
Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte minst på 
grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden är inne i där arbetsuppgifter föränd-
ras och nya kompetenser efterfrågas. 

Inom många branscher och inom välfärdssektorn saknas personal med formell kompetens. 
Kommunerna är den största arbetsgivaren i Göteborgsregionen med drygt 72 000 årsarbetare. 
Till detta kommer välfärdspersonal anställd hos privata utförare. För att fortsatt kunna levere-
ra välfärd av hög kvalitet behöver kommunerna både kunna attrahera nya medarbetare samt 
behålla och utveckla personal.

Med start 2019 har GR växlat upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling; fler arenor och samverkansplattformar har tillkommit för att främja kommu-
nernas och näringslivets kompetensförsörjning. Strategiska satsningar fortsätter under 2022 
i samverkan med kommuner och relevanta aktörer för att stärka regionens förutsättningar på 
området. 

Även under 2022 inriktas arbetet med kompetensförsörjning inom offentlig sektor på 
äldreomsorg, förskola och grundskola. Att andelen äldre ökar samtidigt som andelen i arbets-
för ålder minskar gör kompetensförsörjning inom välfärdsyrken till en central och angelägen 
utmaning. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. För 
att klara detta behöver kommunerna fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens och kommunerna behöver ses som attraktiva arbetsgivare. Under 2022 
fortsätter arbetet med att utveckla branschråd för äldreomsorg med fokus på strategisk kom-
petensförsörjning av baspersonal. GR fortsätter också att samordna den nationella satsningen 
Äldreomsorgslyftet, som hittills gett goda resultat. Inom ramen för arbetet med nära vård 
fortsätter olika aktiviteter för att rekrytera, utveckla och behålla personal inom den kommuna-
la hälso- och sjukvården. 
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Specifika insatser under året:
• Fortsatt samordning av den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet, under förutsättning 

att finansiering säkras. 
• Fortsatt utveckling av branschrådet för äldreomsorg.
• Utveckling av en digital lärplattform för kompetensutveckling av befintlig personal samt 

att undersöka förutsättningar för karriärutvecklingsmodeller för legitimerad personal och 
möjligheterna till att samordna expertkompetens mellan kommunerna. 

• Fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett branschråd för funktionsstöd, 
med utgångspunkt i det gemensamma arbetet kring titulatur och utbildningskrav som är 
etablerat sedan tidigare. 

• Arbeta för att utveckla Yrkesresan för äldreomsorg och LSS (myndighet och verkställighet) 
samt missbruk och beroende. Ett nationellt arbete som leds av SKR. GR behöver arbeta 
proaktivt på nationell nivå för att säkerställa att kommunernas behov tillgodoses i den 
nationella utvecklingen framöver.

GR kommer under året att verka för en utveckling av utbildningssystemet för att stärka möj-
ligheter till livslångt lärande för regionens invånare. Insatser kommer att göras för att säkra 
kompetensförsörjningen hos regionens kommuner. När det gäller näringslivet sker mycket av 
arbetet inom ramen för Kompetensnavet. Specifika insatser under året:

• Fortsatt etablering av Kompetensnavet som en nationellt ledande modell för kompetens-
omställning.

• Säkra återcertifieringen av VO-college.
• Vidareutveckling av Gymnasiedagarna & Future Skills som en mötesplats för att bidra till 

att framtidsrusta våra elever och stödja både skola och arbetsliv genom att bygga kvalitets-
säker information och engagemang kring gymnasievalet.

• Fortsatt utveckling av insatser som rör skolans kompetensförsörjning genom branschråden 
för förskola och grundskola.

Regionens invånare har tillgång till ett brett utbildningsutbud inom gymnasieskola och kom-
munal vuxenutbildning som kan ge den kompetens som behövs i ett framtida arbetsliv. Under 
året gör GR insatser i syfte att utgöra en relevant partner i kommunernas arbete med utbud 
och dimensionering av gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud. Specifika 
insatser under året:

• Följa upp inriktningsbeslutet från nätverken för vuxenutbildning respektive utbildnings-
chefer gällande vuxenutbildningssamverkan 2022: Att bredda utbildningspaletten inom 
vår regionala samverkan, så att även omstartsutbildningar/påbyggnadsutbildningar, 
distansutbildningar, jobbspår samt nya typer av språkstödsutbildningar ska kunna er-
bjudas.
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• Revidering av samverkansavtal för gymnasieskola inom Göteborgsregionen.
• Fortsatt vidareutveckling av branschspecifika och övergripande kompetensråd kopplat till 

utbudsplanering inom gymnasiet och yrkesvuxutbildning samt att öka attraktionskraften 
inom samtliga åtta branschspecifika kompetensråd.

Fullföljda studier för alla elever
Att arbeta främjande och förebyggande är avgörande för att alla elever i alla skolformer ska ges 
möjlighet att erhålla en gymnasieexamen eller etablera sig på arbetsmarknaden. En erhållen 
gymnasieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska utanförskap i samhäl-
let. Sedan 2011 har GR i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet 
kring att bedriva skolutvecklingsprocesser för att fler elever ska fullfölja sina studier och har 
idag nationellt ledande kunskap på området. Under året fortsätter insatserna i syfte att ge stöd 
till skolhuvudmännen i deras arbete med fullföljda studier för alla elever. Specifika insatser 
under året:

• Etablera ett regionalt kunskapscentrum kring fullföljda studier.
• Genomförande av projektet InVux.
• Genomföra insatser där samverkan står i fokus för att få fler elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) att fullfölja sina studier samt stärka skolpersonals förutsätt-
ningar och kompetens att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier.

• Utforska möjligheten till utveckling av övergångsinformation i antagningssystemet Indra, 
vilket ger bättre förutsättningar för säkra övergångar för elev vid byte från grundskola till 
gymnasieskola. 

Utmaning: Näringslivsutveckling
Mark för näringsliv
Under 2021 har en regional bild över näringslivsmark tagits fram. Den mark som kommu-
nerna har avsatt för näringslivsutveckling räcker inte för de förväntade regionala behoven. 
Specifika insatser under året:

• Tillsammans med BRG fokusera på att ta fram mark där den regionala lokaliseringen 
matchas med verksamhetsspecifika behov. 

Under 2022 är även kompetensförsörjning i fokus för GR:s arbete med näringslivsutveckling. 
Se fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Digital transformation
Förskolans och skolans digitalisering
Digitaliseringen skär genom alla skikt i samhället, och den digitala transformationen innebär 
att vi kan arbeta och verka på sätt som tidigare inte varit möjliga. Helt nya förutsättningar 
skapas för hur verksamhet kan bedrivas oavsett vilket område vi verkar i.

Inom förskola och skola utgör Skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi en samlad 
vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitalise-
ringens möjligheter. GR erbjuder insatser kopplat till implementeringen av de reviderade 
läroplanerna liksom det vidare arbetet med förskolans och skolans digitalisering. Som ett led 
i den digitala transformationen pågår också ett utvecklingsarbete kring olika systemstöd som 
syftar till att underlätta kommunernas arbete. Med moderna systemstöd och den nationella 
digitaliseringsstrategins tre fokusområden skapas helt nya förutsättningar för undervisning, 
lärande och kunskapsutveckling. Under år 2022 föreslås särskild uppföljning av arbetet med 
att bidra till kommunernas insatser kopplat till förskolans och skolans digitalisering och elev-
ernas kunskapsutveckling. Specifika insatser under året:

• Fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning kring olika systemstöd som syftar till att under-
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lätta kommunernas arbete, med särskilt fokus på digital licenshantering och modernisering 
av antagningssystemet Indra.

• Utveckling av nya eller befintliga strategiska samarbeten med olika aktörer på förskolans/
skolans område kopplat till digital kompetens och digitala lärresurser.

• Fortsatt vidareutveckling och utforskande av digitala lärresurser i syfte att stärka försko-
lans och skolans digitalisering.

• Implementering av en lärplattform för att utveckla digitala former av kompetensutveckling 
av personal.

• Fortsatt utveckling och tillgängliggörande av GR:s media- och lärresurstjänst.

Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö
För att samtliga invånare ska få en god hälso- och sjukvård behöver den digitala transforma-
tionen ske i gränssnittet mellan kommunerna och regionen. Framtidens vårdinformationsmil-
jö (FVM) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. Målet är en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Under 2022 fortsätter kommunernas förbere-
delser inför implementeringen av systemet. GR kommer särskilt att följa upp kommunernas 
gemensamma arbete inom Västkom.

Specifika insatser under året:
• Insatser via Västkom för att samordna design av option 2, elevhälsa, och option 3, kommu-

nernas hälso- och sjukvårdssystem. 
• Insatser via Västkom för att hitta lösningar för de kommuner som inte tecknat option 2 och 

3, så att information kan utbytas. 
• Bildande av en operativ styrgrupp inom ramen för Kommun-FVM. 

Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
Utvecklingen av en nära vård där primärvården är navet i all hälso- och sjukvård pågår på 
lokal, regional och nationell nivå. Redan idag utför kommunerna en stor del av hälso- och 
sjukvården, och omställningen till nära vård innebär att alltmer hälso- och sjukvård kommer 
att ges i hemmet och inom den kommunala vården och omsorgen. Under förutsättning att en 
statlig överenskommelse även kommer för 2022, och i nära dialog med socialchefsnätverket, 
fortsätter GR 2022 att stödja kommunerna i omställningen till en nära vård. Det kommunala 
perspektivet i omställningen till nära vård behöver fortsatt stärkas och det är fortsatt angeläget 
för kommunerna att få stöd i omställningen. Genom GR som samverkansarena får kommu-
nerna möjlighet att samla sig och agera gemensamt, både på politisk och tjänstemannanivå. 
Specifika insatser under året:

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, bedriva omvärldsbevakning och påverkans-
arbete genom de strategiska chefsnätverken. 

• Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hur kommunerna påverkas av 
omställningen. 

• Synliggöra och bevaka det kommunala perspektivet i angelägna strategiska frågor i om-
ställningen, bland annat revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Genomföra Mötesplats nära vård under våren 2022. 

Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet
Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, minskade resurser och ökade krav 
från medborgare ställer andra krav på socialtjänsten än tidigare. I slutbetänkandet kring en 
ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 lyfts bland annat 
behovet fram kring att utveckla det förebyggande arbetet. Genom förebyggande, lätt tillgäng-
liga och tidiga insatser kan mer ingripande insatser skjutas upp eller i bästa fall förhindras. 
För att kunna motverka och förebygga sociala problem är strukturinriktade åtgärder och fysisk 
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planering viktiga verktyg. Det sociala perspektivet behöver stärkas i samhällsplanering och 
samhällsbyggnad. Även inom omställningen till en nära vård lyfts att vården och omsorgen 
ska vara mer tillgänglig, proaktiv och förebyggande vilket innebär att resurserna kan användas 
bättre och räcka till fler. Kommunerna efterfrågar mer stöd i hur detta perspektivskifte ska 
gå till i praktiken, särskilt i förberedelserna inför den nya socialtjänstlagen (2023). Specifika 
insatser under året:

• Ge stöd i utvecklingen av det förebyggande arbetet, till exempel genom forsknings- och 
utvecklingsarbeten.

• Ge stöd i systematisk uppföljning.
• Ge stöd i att stärka det sociala perspektivet i samhällsplanering och samverkan mellan 

socialtjänst och samhällsbyggnad.

Stödja kommunerna i omställningen av arbetsmarknadspolitiken
Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken påverkar kommunerna på flera sätt. 
Kommunerna behöver ställa om sina verksamheter och göra anpassningar utifrån nya för-
utsättningar och behov. De förändringar som sker inom Arbetsförmedlingen påverkar också 
flera av kommunernas verksamheter (exempelvis arbetsmarknadsverksamheter, ekonomiskt 
bistånd, mottagande av nyanlända och vuxenutbildning). För att stödja kommunerna i den 
pågående reformeringen har GR byggt upp en strategisk samverkansstruktur mellan kommu-
ner och Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. Vi 
ser ett stort behov av att fortsätta arbetet under 2022. 

Vi ser även behov av att utveckla samverkan med fristående aktörer. Under hösten 2021 
införs tjänsten kundval, rusta och matcha i GR-området. En tjänst där fristående leverantörer 
utför arbetsmarknadsinsatser för individen. För att säkra samplanering och sammanhållna 
processer behövs samverkan mellan de aktörer som har insatser för individen. GR utgör en 
samverkansarena där kommuner men även andra samverkansparter kan samlas för informa-
tionsutbyte, samsyn och gemensamt agerande. De förändringar som sker inom arbetsmark-
nadspolitiken föranleder också behov av att lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angåen-
de utvecklingen. Specifika insatser under året:

• Genom den uppbyggda strategisk samverkansstrukturen mellan kommuner och Arbetsför-
medlingen verka för att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. 

• Utveckla samverkan med fristående aktörer som levererar arbetsmarknadsinsatser för 
individen.
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• Lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Genom att gå samman 
och gemensamt driva påverkansarbete kan vi utgöra en starkare röst än om varje kommun 
agerar enskilt.

Stödja kommunernas arbete för att motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på 
ungdomsarbetslöshet
Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetsmarknaden och lett till en kraftig ökad 
arbetslöshet. När konjunkturen vänder drabbas särskilt grupper som har en svag ställning 
på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar, personer med funktionsnedsättning och utri-
kesfödda. Sedan 2020 har GR följt utvecklingen av långtidsarbetslösheten. I april 2021 hade 
188 000 personer varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i tolv månader eller 
mer, vilket var en ökning med närmare 33 000 jämfört med motsvarande månad 2020. Även 
om arbetslösheten bland ungdomar minskade något under senare delen av våren 2021 så var 
drygt 2 000 ungdomar i GR arbetslösa i april 2021. Att undvika långtidsarbetslöshet är viktigt 
för såväl samhälle som individ. Att ungdomar drabbas av långtidsarbetslöshet kan få särskilt 
negativa konsekvenser. För att skapa effektiva insatser behövs en helhetssyn och individsam-
verkan. Specifika insatser under året:

• Stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för att personer ska komma i arbete, exem-
pelvis genom jobbspår, validering, utbildning och omställning. 

• Stödja kommunerna i förebyggande insatser, exempelvis för att unga ska fullfölja sina stu-
dier och därmed få en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

• Stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen, samt med andra aktörer som 
arbetar med målgruppen.

Under 2022 är kompetensförsörjning inom skola samt vård och omsorg även i fokus för GR:s 
arbete med social sammanhållning och trygghet. Detta område beskrivs inom ramen för fokus-
området Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Klimat och miljö
Genomförande av vattenförsörjningsplanen
Kommunerna i Göteborgsregionen samarbetar kring en regional vattenförsörjningsplan. Un-
der året kommer arbetet att fördjupas och utvecklas. Specifika insatser under året: 

• Klargöra hur ökande vattenbehov ska hanteras avseende möjligheten att öka kapaciteten av 
råvatten och producera dricksvatten. 

• Leverera vatten över kommungränser. 

Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen
Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora utmaningar i arbetet för att radikalt 
minska utsläppen av växthusgaser. Under året kommer GR att arbeta aktivt på flera sätt. En 
fördjupad uppföljning kommer under året att ske inom detta område. En tvärande politisk 
gruppering diskuteras för att driva arbetet framåt. Specifika insatser under året: 

• Driva på processer för minskade utsläpp av växthusgaser genom att ta fram och aktivt spri-
da kunskapsunderlag. 

• Ha nära dialog med kommunerna om deras behov och samordna insatser. 
• Särskilt fokus kommer läggas på stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, 

cirkulär ekonomi och fortsatt arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfalls-
minimering. 

GR:s roll är även att stärka kopplingen mellan klimat, den fysiska planeringen och transport-
infrastrukturen. Specifika insatser under året: 

• I arbetet med framtagande av kunskapsunderlag och politiska beslutsunderlag kommer 
klimateffekterna att belysas särskilt. 

• GR kommer under året att fortsätta att, med stöd av VGR:s finansiering, samordna kom-
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Övrig uppföljning
Utöver de 12 fokusområdena kommer Göteborgsregionen (GR) att särskilt följa 
ytterligare några verksamheter under 2022.

Dotterbolag
Förbundsstyrelsen ska löpande ha uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Detta innebär att förbunds-
styrelsen årligen ska pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR)
ISGR är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan startade 1997 i samverkan mellan de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv och universitet. Lokalfrågan har under många år 
varit ett utvecklingsområde. Ur ett ägarperspektiv är den fortfarande central att följa under 
2022. Under hösten 2022 startar bygget av nya lokaler på Guldheden.

Gryning Vård
Gryning Vård är ett aktiebolag som bildades 2001 och ägs av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Göteborgsregionen (GR) äger 54 procent och bolaget är idag landets största 
inom HVB (hem för vård och boende). Gryning Vård befinner sig i en omställningsfas och un-
der 2022 följer GR bolagets fortsatta arbete med att anpassa verksamheten för att kunna möta 
kommunernas behov. 

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Under 2022 kommer några av dem att följas 
särskilt. 

Urban Futures 
GR är sedan tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban Futures), 
ett internationellt centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning 
inom hållbar stadsutveckling. Under 2022 kommer ett av områdena som beforskas att vara 
hur man uppnår en effektiv organisering och styrning för klimatomställning och klimatanpass-
ning. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att 
företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under 2022 kommer GR 
särskilt att bidra till och följa upp utvärderingen av det nu gällande hälso- och sjukvårdsavta-

munernas insatser kopplat till Kraftsamlingen Klimat 2030 0ch kommunernas klimatlöf-
ten samt växla upp relevanta delar till en regional nivå. 

Ett klimat i förändring gör att vi även behöver arbeta med åtgärder för att anpassa samhället 
till de klimatförändringar vi redan ser och dem vi inte kan förhindra i framtiden. Specifika 
insatser under året: 

• Ta fram och sprida kunskap och nya arbetssätt för att möjliggöra en fördjupad samverkan 
över sektors- och verksamhetsgränserna. 

• Öka kommunernas förutsättningar att finna effektiva lösningar. 
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let samt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). GR kommer även att följa 
utredningen av Västkoms uppdrag som genomförs under vintern 2021-2022.

Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Områdena 
följs upp kontinuerligt under året genom den mötesstruktur som är lagd på politisk nivå (pre-
sidiemöten) och tjänstepersonsnivå. Särskilt viktigt att följa upp under 2022 är arbetet med 
kompetensförsörjning och återhämtningen i näringslivet efter coronapandemin. GR kommer 
även att följa framtagandet av ett nytt besöksnäringsprogram för Göteborgsregionen som 
beslutas under 2022.

Politisk organisation
I juni 2021 fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 
2022 fortsätter förberedelserna inför införandet av den nya politiska organisationen, särskilt 
efter valet i september. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under 2022 görs detta inom flera områden.

Regionalt
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk 
planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. Västra 
Götalandsregionen är en viktig samarbetspartner som GR driver många utvecklingsarbeten 
tillsammans med. Under 2022 följer GR särskilt arbetet kring vårdsamverkan. GR:s samver-
kan med Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
är en viktig arena för utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar GR in i den regionala och nationella 
infrastrukturplaneringen. 

Nationellt
GR är en självklar part i nationella sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, So-
cialstyrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Under 2022 fokuseras arbetet bland 
annat på att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och sjukvård. Kommunerna har 
samma behov av nationella medel och stöd som regionerna, eftersom de idag utför cirka 25–30 
procent av landets hälso-och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som 
aktör i arbetsmarknadspolitiken med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbets-
marknaden. Även detta påverkansarbete fortsätter under 2022. Under 2022 kommer fortsatta 
insatser att bedrivas för att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetens-
omställning.

Internationellt
Många projekt och insatser finansieras med EU-medel. Under 2022 fortskrider GR:s kompe-
tenssatsning för att stödja kommunernas EU-arbete och öka deras kapacitet att dra nytta av 
tillgängliga medel, såväl de nya strukturfonderna och sektorsprogrammen 2021–2027 men 
också de återhämtningsmedel som Sverige mottar för att lindra effekterna av coronapandemin. 
I påverkansarbetet är det viktigt att gemensamt föra fram och agera utifrån storstadsregionens 
behov, inte minst i framtagandet av utlysningsplaner och arbetsprogram för de kommande 
åren. Viktigt är också att påvisa relationen mellan den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och EU:s fonder och program liksom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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A. Förutsättningar
För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka förutsättningar 
som funnits under året. 

• Vilka resurser och andra förutsättningar har GR haft för att arbeta med fokusområdet un-
der året?

• Vilka externa faktorer kan antas ha påverkat arbetet? 

B. Processer och aktiviteter
Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och aktiviteter 
som genomförts samt deras kvalitet. 

• Vilka huvudsakliga aktiviteter har GR  genomfört inom fokusområdet under året?
• Hur många kommuner och/eller individer har omfattats av aktiviteterna?
• Vilken kvalitet har aktiviteterna haft?

C. Regional och/eller kommunal nytta
En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal nytta. I 
analysarbetet måste GR först beskriva vilken nytta som ska skapas inom fokusområdet och 
sedan söka efter tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår. 

• Vilken regional och/eller kommunal nytta är fokusområdet tänkt att skapa?
• Vilka tecken finns på att den regionala och/eller kommunala nyttan uppstår?
• Vilka lärdomar kan dras när det gäller utformningen av GR:s aktiviteter och deras förmåga 

att leda till avsedd regional och/eller kommunal nytta?

Frågor som ska besvaras i uppföljnings och analysarbetet

För att åstadkomma ett lärande i organisationen kommer uppföljnings- och analysarbetet att 
involvera olika parter (till exempel beredningsansvariga för styrgrupperna, analytiker samt 
representanter i GR:s nätverk).

Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen 
för 2022. Eventuella avvikelser tas upp i delårsrapporten i april. Utöver detta följs den ekono-
miska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s lednings-
grupp.

Struktur för uppföljning 
av fokusområdena
Fokusområdena ska följas upp och analyseras med en gemensam struktur. I upp
följningen beskrivs fokusområdet som en logisk kedja i fem steg (se figur nedan). 

A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter som 

har relevans för fokus-
området. Mandat ges 

genom förbunds-
ordningens §3 Ändamål 

och verksamhet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

Figuren beskriver fokusområdet som en logisk kedja i fem steg.
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D. Nytta för invånarna
GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. Det inne-
bär att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan organisation agerar 
(till exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan för invånarna sällan kan 
sägas vara direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för Göteborgsregionens invånare är 
ändå relevant i analysarbetet, eftersom kunskapen kan användas för att vidareutveckla GR:s 
stöd till kommunerna.

• Vilken förbättring för invånarna är det tänkt att fokusområdet ska skapa?
• Hur har situationen för invånarna i Göteborgsregionen utvecklats under året?
• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 

kommande verksamhetsår?

E. Agenda 2030
Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 är bero-
ende av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra offentliga aktörers 
agerande. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa utvecklingen för de mål som har rele-
vans för fokusområdet. Detta kan ge kunskap om hur stödet till kommunerna bör utformas. 

• Hur utvecklas Göteborgsregionen i förhållande till de globala mål som har relevans för 
fokusområdet?

• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 
kommande verksamhetsår?

Bilden visar de globala målen inom Agenda 2030.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning samt ta fram 
mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås.

Göteborgsregionen (GR) bestämmer själv hur dessa ska formuleras, eftersom god ekono-
misk hushållning inte är förtydligad i lagen. Lagrådsremissen skriver att det handlar om att:

… på olika sätt skapa goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara den kom-
munala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar.

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner. Dels handlar det om att 
hushålla i tiden, dels om att hushålla över tiden. Detta betyder att ekonomin ska vägas mot 
verksamhetens behov på både kort och lång sikt.

Dessutom har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Verksamhetsperspektivet betyder att GR måste bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet innebär bland annat 
att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

GR:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning
GR har tagit fram riktlinjer och mål, som anger ambitionsnivån för den egna finansiella ställ-
ningen och utvecklingen.

GR:s verksamheter ska hantera beslutade  budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör 
mesta möjliga nytta för medlems kommunerna.
Verksamheten och kostnaderna ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.

GR ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån förbundets reglementen, 
riktlinjer och beslut.

GR ska främja och följa upp att verksam heterna kontinuerligt utvecklar kvaliteten. 

Tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
GR ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska 
hanteras.

Det ska finnas tydliga regler och riktlinjer för finansförvaltningen.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet bedrivs i en anda av god ekonomisk 
hushållning och enligt förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
Förbundsfullmäktiges beslut om budgeten är överordnat verksamheten. Vid målkonflikter är 
det ekonomin som ytterst sätter gränsen för verksamhetens totala utrymme.

GR:s olika avdelningar ska se till att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till 
budgeten och den strategiska inriktningen.

Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är avdelningarna skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten mot en budget i balans. 

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en fortsatt låg nivå.
Sjukfrånvaron ska understiga 3,5 procent på helåret.

GR:s finansiella mål
Enligt kommunallagen ska ekonomin vara i  balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och 
det så kallade balanskravet är en minimi nivå för det ekonomiska resultatet. Detta betyder att 
GR inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. 

GR:s övergripande finansiella mål för ekonomin är följande:

GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en femårsperiod.
Intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Det egna kapitalet ska inte understiga den årligt beräknade nivån. 
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Långsiktigt ska det egna kapitalet vara större än skulderna, inklusive pensionsskulden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv.

Den sammanlagda nettolåneskulden ska inte öka.
GR:s investeringar ska finansieras med egna medel.

Uppföljning och återkoppling
GR följer kontinuerligt upp om verksamheten lever upp till riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. Under året tas följande rapporter fram:

• Två delårsrapporter. Dels för perioden januari till och med april, dels för perioden januari 
till och med augusti, inklusive helårsprognoser.

• Årsredovisning med resultat och bokslut. 

Utöver detta tas lägesrapporter fram för varje månad. Dessa är enklare till sin natur och om-
fattar inte helårsprognoser. 

Dessutom ska medarbetare som har ett verksamhetsansvar kontinuerligt följa upp och rap-
portera förändrade förutsättningar och av vikelser från plan och budget.

Om förutsättningarna förändras under året kan beslut om justeringar inom ramen för bud-
geten tas enligt delegering av verksamhetsansvaret.

GR är en lärande organisation. Omvärldsbevakning, analys, planering och återkoppling samt 
internkontroll är processer som berör alla inom organisationen. GR:s chefer ansvarar för att 
motivera och engagera medarbetare i dessa processer. Cheferna ska dessutom ta fram relevan-
ta underlag till GR:s politiker som har ansvar för styrning och tillsyn.

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksam-
hetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för helåret.

Detaljbudget
För att skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. För närvarande 
finns det en solid grund att stå på och GR klarar enstaka år med ett negativt resultat, eftersom 
det finns ett upparbetat eget kapital. 

Budgeten är en ram som anger vilka 
resurser som finns för att skapa bästa 
möjliga verksam het. För att uppnå en 
god ekonomistyrning behöver ekono-
min vara integrerad med styrningen 
av verksamheten. På GR är ansvaret 
decentraliserat och budget-, personal- 
och verksamhetsansvar är tätt sam-
manknutna. Chefer och medarbetare 
ges tillit att nå förväntade resultat, 
utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade 
mål.

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en sammanställ- 
ning över de kostnader och intäkter GR 
räknar med under kommande verk- 
samhetsår. Att GR:s samlade intäkter 
minskar mellan 2021 och 2022 hänger 
ihop med den under 2021 förändrade 
hanteringen av medel till vuxenutbild-
ningen. GR:s budgeterade resultat för 
2022 uppgår till +750 tkr.

Tabell 1. Resultatbudget 2021–2022, tkr. 

RESULTATBUDGET 2021 2022
Verksamhetens intäkter 622 606 419 759

varav årsavgifter avsedda 
för GR:s verksamhet 50 125 48 659

varav årsavgifter 
 transfererade till andra 
 regionala organisationer 28 556 27 583

Verksamhetens kostnader -624 784 -416 817

Avskrivningar -2 971 -2 842

Verksamhetens 
 nettokostnader -5 150 100

Skatteintäkter/Generella 
statsbidrag och utjämning -

Verksamhetens resultat -5 150 100

Finansiella intäkter 650 650

Finansiella kostnader -

Resultat efter 
finansiella poster 4 500 750

Extraordinära poster - -

Årets resultat 4 500 750
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Tabell 2. Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET 211231 221231
TILLGÅNGAR   

A. Anläggningstillgångar 35 593 20 870

I. Immateriella 
 anläggningstillgångar 5 727 1 336

II. Materiella 
anläggnings tillgångar 10 775 804

III: Finansiella 
anläggnings tillgångar 19 091 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 229 560

I. Förråd m.m. 38 409 18 393

II. Fordringar 92 539 45 622

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 189 985 165 545

S:A TILLGÅNGAR 356 526 250 430

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

  

A. Eget kapital 41 074 47 077

I. Årets resultat - 4 500 750

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital 45 574 46 327

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 203 353

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 315 452 203 353

S:A EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 356 526 250 430

Soliditet 12,8% 18,8%

Likviditet (kassa likviditet) 89,6% 112,9%

Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen soli-
ditet och likviditet för att säkerställa 
den finansiella ställningen på kort 
och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget 
kapital i förhållande till balansom-
slutningen.

Soliditeten anger den finansiella 
ställningen på lång sikt, vilket bety-
der att den visar vilken beredskap 
GR har att möta oförutsedda händel-
ser, till exempel framtida resultatför-
sämringar.

Likviditet definieras här som 
förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Kassalikvidite-
ten visar vilken beredskap som finns 
för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlemskommunernas årsavgifter
Medlemskommunernas årsavgif-
ter utgör cirka 18 procent av GR:s 
samlade intäkter 2022. Resterande 
del av omsättningen (82 procent) 
består av flera olika finansieringskäl-
lor, till exempel staten, EU, Västra 
Götalandsregionen samt medlems-
kommunerna genom samverkans-
avtal. GR:s verksamhet anpassas till 
erhållen finansiering.

Årsavgiften för 2022 baseras på befolkning-
ens storlek den 31 december 2020. Enligt SCB:s 
statistik var antalet invånare i Göteborgsregio-
nen detta datum 1 049 592, vilket är en ökning 
med 7 742 invånare jämfört med året innan.

GR:s årsavgift har under ett antal år legat still. 
Nivån på årsavgiften har inför år 2022 beslutats 
att sänkas från 75,52 kronor per invånare till 
72,64 kronor per invånare. Befolkningsutveck-
lingen inom Göteborgsregionen påvisar en till-
växt på 0,7 procent jämfört med föregående år. 
Detta är dock nästan en halvering av de senaste 
årens befolkningstillväxt.

Tabell 3. Årsavgiftens fördelning 
per kommun 2021–2022, (tkr)

KOMMUN 2021 2022
Ale 2 371 2 315

Alingsås 3 128 3 022

Göteborg 43 747 42 353

Härryda 2 868 2 778

Kungsbacka 6 374 6 169

Kungälv 3 499 3 418

Lerum 3 215 3 125

Lilla Edet 1 066 1 037

Mölndal 5 238 5 078

Partille 2 967 2 870

Stenungsund 2 022 1 964

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 976 940

Summa 78 681 76 242
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Tabell 4. Transfereringar 2021–2022, (tkr)

ORGANISATION 2021 2022
ARC 33 -

BRG 20 000 20 000

GU Reväst 60 -

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 -

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 975

Västkuststiftelsen 3 988 4 108

Totalt 28 556 27 583

Organisationer som GR transfererar till 
Av den totala årsavgiften till GR, som 2022 uppgår till 76 242 tkr, beräknas 36 procent (eller 
26,28 kronor per kommuninvånare) att transfereras vidare till andra regionala organisationer. 

Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna är regioner, kommuner 
och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en flygplats i regionen mot 
dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Från och med 2022 upphör bidraget till 
ARC.

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget 
är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregi-
onens medlemskommuner. BRG och GR har sedan länge ett nära samarbete kring näringslivs-
utveckling som regleras i ett samverkansavtal.

GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att, genom seminarier, konfe-
renser och samtal, stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Bidraget till Reväst 
upphör från och med verksamhetsåret 2022.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Göteborg & Co ska vara en, i inter-
nationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Samarbetet 
mellan Göteborg & Co och GR regleras i ett samverkansavtal som senast uppdaterades 2019.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Sko-
lan startade 1997 i samverkan mellan de 13 medlemskommunerna, regionens näringsliv och 
universitet, eftersom det fanns ett stort behov av en internationell skola. Bidraget till ISGR 
upphör från och med år 2022. 

Centre for Sustainable Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum 
som arbetar med hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av 
praktiker och forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse vars huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och GR. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Tue, 28 Dec 2021 08:40:40 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Styrelseprotokoll från SOLTAK AB
Attachments:                   211220 Protokoll styrelsemöte 20 december 2021 SOLTAK AB per capsulam-
undertecknad.pdf

Hej!
Bifogar SOLTAK AB:s styrelseprotokoll från möte per capsulam 2021-12-20.
 
Vänliga hälsningar Lena 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Ohlén 
Ekonomichef 
010-331 34 01 
 

 
Information om behandling av personuppgifter. För att SOLTAK AB ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer bolaget 
att behandla dina personuppgifter. Läs gärna mer på hemsidan
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From:                                 Lena Töppner Nilsson
Sent:                                  Thu, 30 Dec 2021 06:46:15 +0000
To:                                      Tjörns kommun; Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'; Agneta Pettersson 
Bell; Anna-Lee Alenmalm (M); Axel Adin; Erik Leveau; Erik Söderberg; Göder Bergermo; Hans Gillenius; 
Harry Berglund; Henry Hermansson; Ingemar Ottosson (S); Katja Nikula; Krister Persson; Lars Ivarsbo; 
Lars Klevensparr; Lars Strandh; Magnus Gullbrandsson; Maria Holmberg; Mats Nilsson (V); Mikael 
Kristensson; Peter Andersson; Peter Andersson; Peter Johansson; Rikard Larsson; Robert Johansson; 
Thomas Olsson
Subject:                             Protokoll SBRF 7 december 2021
Attachments:                   Protokoll Direktionen 7 december § 99-118.pdf

Hej  
 
Bifogar SBRFs sista direktionsmötesprotokoll för året. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Töppner Nilsson 
Kommunledningssekreterare 
_________________________
Tjörns kommun, Kommunkansliet, 
471 80  Skärhamn
0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 08 direkt  
E-post: lena.toppner.nilsson@tjorn.se 
Internet: http://www.tjorn.se 
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Från: Leif Gardtman
Till: Hugo Rosenlund; Bygglov; Kristian Nordström; Franz Wallebäck; Anna Berlin; Robert Svan
Kopia: Karin Holmström; Mattias Bengtsson; Clara Svensdotter
Ärende: Sv: Yttrande Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 KS2021/319
Datum: den 14 oktober 2021 10:11:34


Hej Hugo!
 
Jag ser inte några hinder till föreslagen byggnation.
 
Vet vi något om tidsplan?
Beaktas elevers väg till skola (Strömskolan)?
 
Med vänlig hälsning
 
Leif Gardtman
Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
______________________________________
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520- 65 99 54
 
leif.gardtman@lillaedet.se
www.lillaedet.se
 
 


 


Från: Hugo Rosenlund <hugo.rosenlund@lillaedet.se> 
Skickat: den 4 oktober 2021 09:36
Till: Bygglov <Bygglov@lillaedet.se>; Kristian Nordström <Kristian.Nordstrom@lillaedet.se>;
Franz Wallebäck <franz.walleback@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>; Robert
Svan <Robert.Svan@lillaedet.se>; Leif Gardtman <Leif.Gardtman@lillaedet.se>
Kopia: Karin Holmström <karin.holmstrom@lillaedet.se>; Mattias Bengtsson
<mattias.bengtsson@lillaedet.se>; Clara Svensdotter <Clara.Svensdotter@lillaedet.se>
Ämne: Yttrande Ansökan om planbesked Ryk 1:12 och Ström 1:35 KS2021/319
 
Jag handlägger en planbeskedsansökan för fastigheten Ryk 1:12 och Ström 1:135.
Sökande vill möjliggöra byggnation av bostäder på jordbruksmark i anslutning till befintlig
bebyggelse
Jag vill gärna ha era synpunkter på den tänkta åtgärden senat den 29 oktober.
 
Bifogat finner ni ansökan, samt karta (KartaArendePEX) för att lättare förstå ansökans placering
och plats kring omliggande struktur.
 
Med vänliga hälsningar
 



mailto:Leif.Gardtman@lillaedet.se

mailto:hugo.rosenlund@lillaedet.se

mailto:Bygglov@lillaedet.se

mailto:Kristian.Nordstrom@lillaedet.se

mailto:franz.walleback@lillaedet.se

mailto:anna.berlin@lillaedet.se

mailto:Robert.Svan@lillaedet.se

mailto:karin.holmstrom@lillaedet.se

mailto:mattias.bengtsson@lillaedet.se

mailto:Clara.Svensdotter@lillaedet.se

mailto:leif.gardtman@lillaedet.se

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lillaedet.se%2F&data=04%7C01%7Chugo.rosenlund%40lillaedet.se%7C850992c1cad54a7fbecf08d98eea36a6%7Cbe3816668c5d440cbfdc527c27275bb3%7C1%7C0%7C637697958886911633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FxHXqHMFIiYpjVLN2ZCQUC6ke8iTE6%2BJte0osGbJiHE%3D&reserved=0





Hugo Rosenlund
Planarkitekt MSA, Plan- och exploateringsenheten
______________________________________
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: +46 070 - 515 97 05
Hugo.rosenlund@lillaedet.se
www.lillaedet.se
 
 


 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer information
om kommunens behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter
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