
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 7 juni 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordningen   
4 Anmälan av jäv 

 
  

Ärenden 
5 Årlig uppföljning av kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete 2021 
 

2022/239 Marianne Piiroinen, 
personalchef 
Kl 8.30-8.40 
 

6 Strategi för Lilla Edets kommuns 
jämställdhetsarbete 
 

2022/222 Alma Nykvist,  
Kl 8.40-8.50 

7 Handlingsplan psykisk hälsa 
 

2021/191  

8 Grundläggande granskning 2021 – 
Kommunstyrelsen 
 

2022/223 Erica Björklund, 
verksamhetscontroller 
Kl 8.50-9.05 
 

9 Svar på motion om att kommunen tar fram 
en plan för inköp av vildsvinskött 
 

2020/391 Erica Björklund, 
verksamhetscontroller 
Kl 8.50-9.05 
 

10 Svar på motion om ny policy för 
modersmålsundervisning i Lilla Edet 
 

2021/153 Erica Björklund, 
verksamhetscontroller 
Kl 8.50-9.05 
 

11 Digitaliseringstrategi för Lilla Edets 
kommun 
 

2022/266 Kim Borg, it-chef 
Kl 9.05-9.20 

12 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
- åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 
 

2022/202 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kristian Nordström, 
miljö- och byggchef 
Kl 9.20-9.30 
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13 Nytt vägnamn – Pålkaparevägen 
 

2022/98 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

14 Försäljning av fastigheten Ström 1:196 och 
del av Ström 1:65 
 

2022/168 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

15 Överenskommelse fastighetstransaktioner 
 

2022/248 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

16 Svar på motion med förslag om att ta fram 
ny markpolicy i Lilla Edets kommun 
 

2022/193 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

17 Arrende för solceller på Högstorpsdeponin 
 

2021/122 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

18 Information om skredförebyggande arbete i 
Lilla Edet 
 

2022/258 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 9.45-10.45 
 

19 Begäran om tilläggsäskande från 
Samhällsnämnden 
(Handlingar skickas efter SAN 2/6) 
 

 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 10.45 
 

20 Årsredovisning 2021 Stiftelsen Oscar 
Andersson 
 

2022/265 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
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sid 3/4 

21 Årsredovisning Tösslandagården 2021 
 

2022/176 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

22 Årsredovisning 2021 för Tolkförmedlingen 
Väst 
 

2022/195 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

23 Årsredovisning Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2021 
 

2022/188 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

24 Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
 

2022/263 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Maria Wagerland, 
planerings- och 
exploateringschef 
Kl 11.00 
 

25 Tertialrapport 1 2022, Lilla Edets kommun 
 

2022/264 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

26 Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 

2022/232 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

27 Taxor och avgifter 2023, bildningsnämnden 
 

2022/226 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

28 VA-taxa 2023 
 

2022/238 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 14.00 
 

29 Avfallstaxa 2023 
 

2022/236 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
 

30 Taxor och avgifter för upplåtelse av 
offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av 
ytor 
 

2022/235 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
 

31 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
 

2022/237 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
 

32 Taxa för felparkeringsavgifter och 
kontrollavgifter 
 

2022/234 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
 

3



 

 

33 Mål och resursplan för Lilla Edets kommun 
2023 
 

2022/256 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 

34 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2022/213 Maria Olegård, 
administrativ chef 

35 Svar på motion cykelväg i Västerlanda, 
etapp 1 
 

2018/424 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 

36 Strategi för centrumutveckling 
 

2021/372 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 
 

37 Lokalisering av ny brandstation i Lilla Edets 
kommun 
 

2021/361 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 

38 Organisation för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg med anledning av att 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund har ansökt om medlemskap - 
godkännande av förbundsordning och 
samverkansavtal 
 

2020/304 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 

39 Fastställande av sammanträdestid för extra 
sammanträden under hösten 
 

2021/292 Maria Olegård, 
administrativ chef 

40 Information om framtagande av 
fördelningstal och anvisning av 
skyddsbehövande till kommunerna 
 

  

41 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84  

42 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

43 Information från GR 
 

2022/10  

44 Information från Soltak AB 2022/17  
 

 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 56 
Årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr KS 2022/239 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av hur SAM fungerar i 
organisationen. Den årliga uppföljningen kan beskrivas som en undersökning av 
arbetsmiljöarbetets delar och helhet, det vill säga inte vad konkret som görs, utan att och 
hur det görs. Uppföljningen kan liknas vid en intern revision. 
 
Positiva iakttagelser i sektorchefernas rapportering från sina respektive sektorer är att 
årshjulet för SAM har etablerat sig som ett tydligare arbetssätt, t ex är arbetsmiljö- och 
hälsofrågor på flera håll en stående punkt på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. 
Dialogen och samverkansklimatet mellan arbetstagar- och arbetsgivarparterna fungerar 
bra. Medarbetare har också möjlighet att framföra sina individuella åsikter t ex på 
arbetsplatsträffar. Tillbud och arbetsskador hanteras digitalt enligt rapporteringsrutinen 
och på de arbetsplatser där hälsoinspiratörer finns har hälsofrämjande aktiviteter 
anordnats under året. 
 
Det som behöver förbättras och åtgärdas gemensamt för alla sektorer är att dokumentera 
och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet på ett tydligare sätt. Medarbetarna behöver 
vidare kontinuerligt få bättre information om arbetsmiljöpolicyn och olika 
arbetsgivardokument kopplade till arbetsmiljöfrågorna. Det finns även verksamheter 
som behöver bli bättre på att ta fram risk- och konsekvensanalyser, vilket enligt 
arbetsmiljölagen ska ske vid större förändringar av verksamheten. 
om det finns tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet, t ex en 
företagshälsovård.  
 
Checklistan har tagits fram av personalavdelningen, där Arbetsmiljöverkets förslag på 
checklista har varit en utgångspunkt. Resultatet av uppföljningen rapporteras vidare i 
organisationen mellan samverkansgrupperna. Sektorcheferna informerar även berörda 
politiska nämnder om sina resultat av uppföljningen. Den sista och 
kommunövergripande samverkansgruppen för rapporteringen är Central 
samverkansgrupp (CSG). Det sammantagna resultatet från CSG redovisas slutligen på 
kommunstyrelsen i juni varje år.  
 
Här följer de delar som sektorcheferna särskilt lyfte på CSG 2022-04-19 gällande den 
årliga uppföljningen av SAM för 2021: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
2021” daterad 2022-05-04 (KS 2022/239) 
Beslut BIN 2022-03-01 SAM 2021 
Beslut KS 2022-03-22 SAM 2021 
Beslut SAN 2022-03-03 SAM 2021 
Beslut SON 2022-03-02 SAM 2021 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Bildning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Kommunledning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Samhälle 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Socialtjänst 
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) 

1. Arbetsutskottet uppdrar åt sektor kommunledning att i nästa års uppföljning av det 
systematiskt arbetsmiljöarbete komplettera med en sammanställning och analys av 
helheten. 

2. Arbetsutskottet noterar i övrigt informationen. 

Beslut 
1. Arbetsutskottet uppdrar åt sektor kommunledning att i nästa års uppföljning av det 

systematiskt arbetsmiljöarbete komplettera med en sammanställning och analys av 
helheten. 

2. Arbetsutskottet noterar i övrigt informationen. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-04 KS 2022/239 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årlig uppföljning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 2021 
 
Dnr KS 2022/239 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av hur SAM fungerar i 
organisationen. Den årliga uppföljningen kan beskrivas som en undersökning av 
arbetsmiljöarbetets delar och helhet, det vill säga inte vad konkret som görs, utan att och 
hur det görs. Uppföljningen kan liknas vid en intern revision. 
 
Positiva iakttagelser i sektorchefernas rapportering från sina respektive sektorer är att 
årshjulet för SAM har etablerat sig som ett tydligare arbetssätt, t ex är arbetsmiljö- och 
hälsofrågor på flera håll en stående punkt på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. 
Dialogen och samverkansklimatet mellan arbetstagar- och arbetsgivarparterna fungerar 
bra. Medarbetare har också möjlighet att framföra sina individuella åsikter t ex på 
arbetsplatsträffar. Tillbud och arbetsskador hanteras digitalt enligt rapporteringsrutinen 
och på de arbetsplatser där hälsoinspiratörer finns har hälsofrämjande aktiviteter 
anordnats under året. 
 
Det som behöver förbättras och åtgärdas gemensamt för alla sektorer är att dokumentera 
och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet på ett tydligare sätt. Medarbetarna behöver 
vidare kontinuerligt få bättre information om arbetsmiljöpolicyn och olika 
arbetsgivardokument kopplade till arbetsmiljöfrågorna. Det finns även verksamheter 
som behöver bli bättre på att ta fram risk- och konsekvensanalyser, vilket enligt 
arbetsmiljölagen ska ske vid större förändringar av verksamheten. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
2021” daterad 2022-05-04 (KS 2022/239) 
Beslut BIN 2022-03-01 SAM 2021 
Beslut KS 2022-03-22 SAM 2021 
Beslut SAN 2022-03-03 SAM 2021 
Beslut SON 2022-03-02 SAM 2021 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Bildning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Kommunledning 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Samhälle 
Årlig uppföljning SAM 2021 – SSG Socialtjänst 
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Bakgrund 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av hur SAM fungerar i 
organisationen. Ytterst ansvarig för att detta görs är kommunstyrelsen. 
 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i kommunens 
redan etablerade mötesplatser i den representativa samverkansorganisationen. I 
respektive samverkansgrupp deltar berörd chef och lokala fackliga företrädare samt 
skyddsombud med koppling till verksamheterna i uppföljningen. 
 
Uppföljningen sker med hjälp av att en checklista är utgångspunkten för dialog mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarparterna på respektive Lokal samverkansgrupp (LSG), 
Verksamhetens samverkansgrupp (VSG) och/eller Förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG).  
 
Frågorna upptagna i checklistan handlar om hur arbetsmiljöarbetet fungerat i 
verksamheterna (det vill säga inte vad som konkret gjorts) och bidrar till att säkerställa 
att alla delar av SAM utförts på arbetsplatserna – några exempel på frågeområden i 
checklistan: 
 

• om medarbetarna och skyddsombuden medverkat i arbetsmiljöarbetet,  
• om arbetsmiljöpolicy och hälsoprogram är kända för medarbetarna,  
• om rutinerna fungerar för arbetsmiljöarbetet,  
• om fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts,  
• om kunskaper och kompetens finns i tillräcklig mängd för 

arbetsmiljöarbetet,  
• om undersökningar av arbetsförhållanden görs vid behov, t ex 

riskbedömningar 
• om det finns hälsomål för arbetsgrupperna, 
• om aktiva åtgärder avseende antidiskriminering finns, 
• om det finns handlingsplaner med åtgärder och tidsangivelser för 

arbetsmiljöarbetet gällande åtgärder som inte kan hanteras direkt,  
• om uppföljning av genomförda åtgärder äger rum,  
• om rapportering och utredning av tillbud och olyckor sker samt om allvarliga 

tillbud/olyckor anmäls till Arbetsmiljöverket,  
• om det finns tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet, t ex en 

företagshälsovård.  
 
Checklistan har tagits fram av personalavdelningen, där Arbetsmiljöverkets förslag på 
checklista har varit en utgångspunkt. Resultatet av uppföljningen rapporteras vidare i 
organisationen mellan samverkansgrupperna. Sektorcheferna informerar även berörda 
politiska nämnder om sina resultat av uppföljningen. Den sista och 
kommunövergripande samverkansgruppen för rapporteringen är Central 
samverkansgrupp (CSG). Det sammantagna resultatet från CSG redovisas slutligen på 
kommunstyrelsen i juni varje år.  
 
Här följer de delar som sektorcheferna särskilt lyfte på CSG 2022-04-19 gällande den 
årliga uppföljningen av SAM för 2021: 
 

8



   

sid 3/5 

 
Sektor Positiva 

iakttagelser 
Följande behöver 
förbättras 

Följande brister 
kommer att 
åtgärdas 

Sektor 
kommunledning 

Arbetsmiljöfrågorn
a finns etablerade 
på APT. Fackliga 
och övriga 
medarbetare har 
möjlighet att 
kontinuerligt 
framföra 
synpunkter 
beträffande 
arbetsmiljöfrågorn
a. 
Hälsoinspiratörer 
finns för 
kommunledning 

Vissa avdelningar 
behöver 
dokumentera och 
intensifiera 
systematiken kring 
SAM. 

Dialog beträffande 
distansarbete och 
dess konsekvenser 
behöver 
intensifieras. 

Sektor samhälle Arbetsmiljöfrågorn
a finns med på 
agendan på 
flertalet 
arbetsplatsträffar. 
Hälsoinspiratörern
a har anordnat 
aktiviteter under 
året. Tillbud och 
arbetsskador 
rapporteras enligt 
rutinerna. 

Medarbetare 
behöver få 
kännedom om 
arbetsmiljöpolicy 
och hälsoprogram. 
Fler 
hälsoinspiratörer 
behöver tillsättas. 
Handlingsplanen för 
fysisk 
arbetsmiljörond 
behöver följas upp.  

Utföra SAM enligt 
rutinen fullt ut för 
samtliga 
verksamheter, 
främst det 
organisatoriska och 
sociala 
arbetsmiljöarbetet 
samt utveckla 
hälsomål. 

Sektor bildning Fungerande 
samverkan på olika 
samverkansnivåer. 
Systematiken 
fungerar väl 
gällande SAM, 
såväl 
riskbedömningar, 
dokumentation 
som uppföljningar. 

Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter 
från chef till 
medarbetare kan 
upplevas oroande. 
Rutiner för 
mottagande av 
nyanställda kan 
förbättras på vissa 
håll. Ovant och 
svårt att kritiskt 
granska 
verksamheten 
utifrån 
diskrimineringsgrun
derna. 
Arbetsmiljöpolicyn 
behöver bli mer 
välkänd i 
verksamheten. 

Utveckla rutiner 
för mottagande av 
nyanställda 
medarbetare. 
Fortsätta utveckla 
rutinerna gällande 
hot- och 
våldssituationer på 
enheterna.  
LR:s representant 
på CSG 
poängterade att 
inrymningsplaner 
inte finns på alla 
skolor i 
kommunen, vilket 
sektorchef tog med 
sig för hantering 
vidare på berörda 
enheter. 
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Sektor socialtjänst Dialogen fungerar 
bra på 
samverkansgruppe
rna och upplevs 
positiv. 
Antidiskriminering 
har fått ett ökat 
fokus på APT. 
Medarbetare är väl 
insatta i 
tillbud/arbetsskade
hanteringen. Det 
finns en god rutin 
för risk- och 
konsekvensanalyse
r. Dialogen mellan 
arbetsgivare och 
fackliga 
organisationer har 
utvecklats i positiv 
riktning. 

Olika 
arbetsgivardokumen
t behöver 
informeras om för 
medarbetare. 
Policys, rutiner och 
riktlinjer behöver 
tas upp kontinuerligt 
under året. 
Dokumentationen 
gällande delar av 
SAM-arbetet 
behöver struktureras 
och förtydligas. Alla 
delar av årshjulet 
ska genomföras på 
alla arbetsplatser. 
Att i praktiken 
använda risk- och 
konsekvensanalyser
na i 
arbetsmiljöarbetet 
bättre. Arbeta mer 
aktivt med hälsomål 
och med målet att 
ge förutsättningar 
för friska 
medarbetare. 

Förbättra 
informationen om 
arbetsgivardokume
nt. 
Åtgärda att alla 
delar av SAM-
arbetet 
dokumenteras. 
Använda 
analysernai högre 
utsträckning. 
Kommunal har inte 
erbjudits skydds-
/arbetsmiljöutbildni
ng, vilket de i 
fortsättningen ska 
uppfatta att de 
erbjudits. Hälsomål 
ska finnas på alla 
enheter. De enheter 
som inte arbetat 
med 
antidiskriminering 
ska göra det. 
Förbättra enkäten 
som ligger till 
grund för 
sammanfattningen/
årliga 
uppföljningen. 
Återuppta 
grundläggande 
mötesstruktur. 
Komma i fas med 
rapporteringen i 
IT-verktyget av 
tillbud/arbetsskado
r. 

 
. 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
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marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Marianne Piiroinen, personalchef 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef sektor samhälle 
Lotte Mossudd, sektorchef sektor socialtjänst 
Leif Gardtman, sektorchef sektor bildning 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-03-22 
 

 
§ 60 
Årsrapport - kommunstyrelsens systematiskt arbetsmiljöarbete 
2021 
Dnr KS 2022/96 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöfrågorna är stående punkter på verksamheternas arbetsplatsträffar.  
Den psykosociala arbetsmiljön har varit godtagbar under 2021; dock med reservation 
för stor arbetsbelastning i relation till resurser. Stor del av medarbetarna på sektor 
kommunledning har under året arbetat på distans. Konsekvenserna av distansarbete är 
svåra att överblicka. 
 
Hantering av tillbud och arbetsskador sker enligt kommunens rutiner och handläggs 
digitalt i rapporteringsverktyget STELLA. Inga arbetsskador eller tillbud har 
rapporterats under 2021.  
 
Hälsoinspiratörer finns inom verksamheten.  Även om sektorn arbetat med arbetsmiljö 
och hälsofrågor under året, så har sektorn ett pågående arbete med att implementera den 
nya kommungemensam processen för systematiskt arbetsmiljöarbete som beslutades i 
kommunstyrelsen i augusti 2020. Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA) behöver 
genomföras, liksom arbete med antidiskriminering och ytterligare arbete med 
hälsofrämjande arbetsplats och hälsomål. Avdelningarna inom sektor kommunledning 
upplever att man arbetar med arbetsmiljöfrågan men är mindre bra på att dokumentera 
enligt framtagen process.  
 
Sektorn behöver också göra en systematisk genomgång av vilka av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS:ar) som gäller för förvaltningens olika verksamheter, så att 
arbetsmiljö, rutiner mm kan förbättras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-18 
Checklista sektor kommunledning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärderna ryms inom befintlig ram. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsrapport för systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2021. 
 
 
 

12



Brist på kontorsplatser och förråd

Följande brister kommer att åtgärdas:

För vidarerapportering till nästa samverkansnivå. Efter CSG ska förvaltningschefer 
rapportera till resp nämnd (senast 31 mars) samt kommunchef rapportera till KS. KS 
är den årliga uppföljningens sista dialogforum (slutdatum 30 juni).

Det finns önskemål om egna rum från flera av de som sitter i kontorslandskap idag.

I takt med att kommunen expanderar och de kommunala verksamheterna växer behöver en översyn av arbetsbelastningen på stödfunktionerna göras

Översyn av kommunhusets lokalutnyttjande kommer att påbörjas
Dialog kring distansarbete och dess konsekvenser behöver intensifieras

Dokumentationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras

Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista KSSG

Positiva iakttagelser:

Följande behöver förbättras:

 I det stora hela fungerar det bra - uppstår något tas det upp, känns inte som ett stort problem.
Alla är medvetna om att det finns och ska bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud finns på kommunikationsavdelningen och adminstrativa avdelningen.
Det förs en dialog om arbetsmiljön och de systematiska arbetsmiljöfrågorna följs upp
Vissa av avdelningarna arbetar mer systematiskt med frågan

Samverkansgrupp KSSG
Ansvarig chef: Malin Krantz/Maria Olegård
Datum: 220124

Åtgärder har vidtagits för ökad säkerhet, exempelvis har extra vägg satts upp för att öka säkerheten för personalen i medborgarservice
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Samhällsnämnden protokoll 2022-03-03 
 

 
§ 22 
Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr SAN 2022/43 
 
Sammanfattning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom samhällsnämnden under 2021 har påverkats 
av flera faktorer.  
 
Tjänstemannaorganisationen: 
Första halvåret var tjänstemannaorganisationen under tre förvaltningar med tre 
förvaltningschefer och med delvis olika årshjul för det systematiska arbetet. Det var 
först andra halvåret som det blev en sektor av kostverksamheten från bildnings- och 
socialförvaltningen, lokalvård, anläggnings- och föreningsfrågor från 
bildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningens hela verksamhet. 
 
Omorganisationen: 
Det krävdes mycket tid och energi för den nya organisationen att hitta sin form vilket 
gjorde att annat arbete blev lidande. 
 
Brist på resurser:  
- Avsaknad av controller 
- Vissa tjänstepersoner på dubbla roller och med mycket ansträngd arbetssituation 
 
Corona pandemin: 
Corona pandemin har påverkat möjligheten att ha fysiska arbetsplatsträffar. Flertalet 
verksamheter har ändå haft dessa via teams när de inte har gått att träffas fysiskt. Men 
de verksamheter som har personal med bristande datakunskaper och tillgång till datorer 
har haft svårare att ha all personal samlad vid arbetsplatsträffar. 
 
Fysiska arbetsmiljöronder har skett inom de flesta verksamheterna. Dock inte för 
avfalls- och återvinningsverksamheten. För lokalvården har fysiska arbetsmiljöronder 
skett tillsammans med sektor Bildning. 
 
Flertalet verksamheter har inte genomfört skyddsrond för organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) under 2021. Denna del av arbetsmiljöarbetet kom enligt årshjulet 
under den period som omorganisationen pågick som mest. 
 
Riskbedömning och handlingsplaner för antidiskriminering har genomförts på 
arbetsplatsträffar under hösten.  
 
Hälsoinspiratörer som ordnat olika hälsoaktiviteter finns inom delar av verksamheterna. 
Behov finns att arbeta vidare med hälsomål för alla delar av verksamheterna.  
Under 2021 var det följande antal skador och tillbud: 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-03-03 
 

- 7 st skador med frånvaro. (5 st var fysisk arbetsskada och 2 psykisk arbetsskada) 
- 58 st skador utan frånvaro. (37 st var fysisk arbetsskada och 21 psykisk arbetsskada) 
- 57 st tillbud. (19 st var fysiska tillbud och 38 psykiska tillbud) 

Orsaken till skadorna och tillbuden har inte analyserats fullt ut varför det är svårt att i 
dagsläget arbeta vidare med ett skadeförebyggande arbete. Analys kommer att ske 
under mars. 
 
Föreläggandet från arbetsmiljöverket på kostverksamheten vid Västerlanda förskola har 
åtgärdats. En fullständig kemikalieförteckning med riskbedömningar och redovisning av 
skyddsutrustning är framtagen och godkänd av arbetsmiljöverket.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 27/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista 
SSG 
 
Beslut 
Samhällsnämnden godkänner årsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 och 
sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Birgitta Göttinger, personalstrateg 
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Samtal om arbetsmiljö och hälsa har skett på dessa möte

inom all verksamhet som använder kemikalier

Följande brister kommer att åtgärdas:

Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista SSG

Positiva iakttagelser:

Följande behöver förbättras:

.Arbetsmiljö- och hälsofrågor är en stående punkt på flertalet arbetsplatsträffar

Hälsoinspiratörer har ordnat hälsoaktiviteter under året
Tillbud och arbetsskador redovisas och hanteras i Stella enligt kommunens rutin
Kemikalielista med redovisning av risker och nödvändig skyddutrustning är uppdaterad för Västerlanda förskola

Avsaknad av personalresurser i förhållande till arbetsuppgifter har slitit på personal

Samverkansgrupp (LSG, VSG, FSG eller CSG): SSG för sektor samhälle
Ansvarig chef: Karin Holmström
Datum: 2022-02-04

Anställda behöver få information om arbetsmiljöpolicyn
Anställda behöver få information om hälsoprogrammet
Några enheter behöver ha hälsoinspiratörer
Följ upp handlingsplanen från fysisk arbetsmiljörond bättre 

Uppdaterade kemikalielistor med redovisning av risker och nödvändig skyddutrustning måste finnas 

Genomför organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA) under året enligt årshjulet
Arbeta med hälsofrämjande arbetsplats - hälsomål enligt årshjulet

Utför det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt rutinen fullt ut för alla verksamheter
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Bildningsnämnden protokoll 2022-03-01 
 

 
§ 21 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021/2022 
Dnr BIN 2022/38 
 
Sammanfattning 
Enligt bildningsnämndens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) sätts 
fokus under hösten på den fysiska arbetsmiljön, anti-diskriminering samt hot och våld. I 
samband med årsskiften genomförs även en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Samtliga skolor har gjort den årliga uppföljningen av SAM. SAM-rutinerna efterlevs i 
god samverkan. Utvecklingsområden finns på lokal nivå. Ett av de konstaterade 
utvecklingsområdena är behov av förbättrade rutiner för mottagande av nyanställda 
medarbetare och kollegor. 
 
I riskbedömningar av den fysiska arbetsmiljön uppmärksammas en del saker som 
omedelbart felanmäls till vaktmästeri och fastighetsskötare. En utarbetad rutin för 
felanmälan finns och används på bra sätt. I ett övergripande perspektiv finns behovet av 
att se över lokalerna på Ryrsjöskolan, utifrån inomhusklimatet där. Det är en fråga som 
är känd och en förstudie kommer att genomföras under 2022, där förslag på åtgärder ska 
presenteras för bildningsnämnden. 
 
Vid riskbedömningar utifrån hot- och våld noteras tre typer av risksituationer i 
verksamheterna. De lyfts inte på alla enheter. Det är situationer med utagerande elever 
som innebär risk för fysiskt eller verbalt våld. Det är också möjligheter för obehöriga 
personer att komma in på skolornas område där konfliktsituationer då kan uppstå. 
Ensamarbete vid öppning och stängning i fritidshemmen är också en risksituation. 
I de fall där riskerna lyfts har handlingsplaner upprättats som inbegriper 
inrymningsplaner, extra uppsikt av vuxna samt utarbetade kontaktvägar mellan vuxna 
på skolan i händelse av att situationer uppstår. 
 
I riskbedömningarna utifrån antidiskriminering är det få risker som noteras. På enstaka 
arbetsplatser lyfts vikten av att ta emot nya och unga medarbetare och vikarier på ett 
välkomnande sätt. Vikten av att tillgängligheten utifrån fysiska funktionsnedsättning 
lyfts på något ställe, där hissen ibland kan krångla. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 16/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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Följande brister kommer att åtgärdas:

För vidarerapportering till nästa samverkansnivå. Efter CSG ska förvaltningschefer 
rapportera till resp nämnd (senast 31 mars) samt kommunchef rapportera till KS. KS 
är den årliga uppföljningens sista dialogforum (slutdatum 30 juni).

Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - checklista LSG

Positiva iakttagelser:

Följande behöver förbättras:

God och välfungerande samverkan på APT, LSG och SSG.
Systematiken fungerar väl, riskbedömningar, dokumentation och uppföljningar.

Samverkansgrupp (LSG, VSG, FSG eller CSG): SSG sektor Bildning
Ansvarig chef: Leif Gardtman
Datum: 2022-02-22

Delegering av arbetsmiljöuppgifter från chef till medarbetare upplevs svårt - oro för att ta på sig ansvar som man inte är 
trygg med.
Rutiner för mottagnande av nyanställda kan förbättras på vissa håll.
Ovant och svårt att kritiskt granska sig själv (verksamheten) utifrån diskrimineringsgrunderna.
Arbetsmiljöpolicyn och bör bli mer välkänd i verksamheten.
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Socialnämnden protokoll 2022-03-02 
 

 
§ 23 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 2021, 
sektor socialtjänst 
Dnr SON 2022/26 
 
Sammanfattning 
Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i föreskriften AFS 2001:1. 
Föreskrifterna tydliggör arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren att systematiskt 
undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheter så att arbetsmiljön är 
bra. 
 
Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år också göra en uppföljning av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits i verksamheten. Syftet är att säkerställa att alla 
delar i SAM utförs och om det inte fungerat tillräckligt bra ska det förbättras.   
 
För att säkra arbetet har kommungemensam process för systematiskt arbetsmiljöarbete 
inklusive årshjul, checklistor och andra stödjande dokument arbetats fram: 

 
 
 
Politiker i en nämnd är yttersta ansvariga för att arbetsmiljölagen följs i verksamheterna 
och de som ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Merparten av arbetsmiljöarbetet 
sköts dock i praktiken av tjänstemännen som i det vardagliga arbetet fattar beslut efter 
delegation från nämnden. 
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Socialnämnden protokoll 2022-03-02 
 

Årlig uppföljning sker via samverkansgrupperna vilka följer verksamhetens 
linjeorganisation (slutredovisning sker på CSG). Därefter redovisar sektorchefer för 
läget i sin sektor för SAM i respektive nämnd senast den 31 mars. Kommunchef 
redovisar den totala bilden av SAM på KS senast 30 juni. KS är ytterst ansvarig för 
kommunens arbetsmiljö. 
 
Hantering av tillbud och arbetsskador sker enligt kommunens rutiner och handläggs 
digitalt i rapporteringsverktyget STELLA.  
 
Den årliga uppföljningen av SAM har genomförts i sektorns lokala samverkansgrupper 
och på sektorssamverkan den 25 januari 2022. Sektorns systematiska arbetsmiljöarbete 
redovisas på socialnämndens sammanträde den 2 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner årsrapport för systematiskt arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef  
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Sammanfattning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sektor socialtjänst
2021
Datum: 2022-03-01

Positiva iakttagelser:
Uppfyller flesta mål
Vi tycker att vi har en bra dialog och samverkan
Från föregående år har vi arbetat mer aktivt på APT med antidiskriminering
Samverkan upplevs som positiv
Medarbetare är väl insatta i tillbud/arbetsskadehanteringen LISA. Det förs en god dialog och organisatorisk och social arbetsmiljö är en stående 
punkt på APT 
Vi har en god rutin för att upprätta riskbedömningar och handlingsplaner och att samverka detta på APT.
Förbättrat oss på att göra  risk och konsekvensanalyser- kan bli ännu bättre
Lättare att föra dialog mellan arbetsgivare och fackliga representanter
God stämning på IFO, blir väl omhändertagna, positivt klimat - iaktagelse av externa konsulter
Sammanställa årsvis hur arbetsmiljöarbetet har bedrivits på enhetrna, som en del i verksamhetsplanen? Ifo övergripande?

Följande behöver förbättras:
Delad uppfattning om introduktionen för nyanställda, vissa anser att den behöver ändras och få en bättre struktur och större tydlighet, andra 
anser att den är bra
Informationen om personalhandboken, många nya personal så mycket behöver gås igenom på nytt.
Dokumentationen av alla delar av SAM-arbetet, systematisk och strukturerad
Att använda risk & konsekvensanalyser
Alla delar av SAM ska genomföras på alla arbetsplatser, följ årshjulet för SAM
Vi behöver arbeta för att ta upp Policys, rutiner och riktlinjer på APT under året.
Omvårdnadspersonalen är inte alltid så datavana och intranätet används inte av alla.
Lyfta goda exempel  på gott arbete
Samverkan över enheterna

Vi kommer att fortsätta att ha dialogmöten med våra enheter, vilket vi ser som viktig del av samverkan på Soläng.
Vi ser även att poolpassen har ökat flexibiliteten och samarbetet över enheterna.
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Analyser av arbetsmiljöarbetet, ta fram förbättringsåtgärder i dialog med medarbetarna
Arbeta med tillbud- och avvikelserapportering + uppföljning
Vi kommer jobba mer aktivt mer hälsomål och med målet friska medarbetare.
Vi kommer att fortsätta att arbet med flexibilitet och samarbete i olika former.                       
demens, somatik och växelvård, vi kan se att det kan vara svårt att få våra medarbeterare/vik att vara på hela huset för att vi står inför flera olika 
målgrupper.
Följande brister kommer att åtgärdas:
Förbättra informationen och spridning av personalhandboken och annat på intranätet, även repetition
Dokumentationen av alla delar av SAM-arbetet, systematisk och strukturerad
Användandet av risk & konsekvensanalyser
Kommunal har inte erbjudits skydds/arbetsmiljö utbildning för våra skyddsombud vilkte vi hoppas kan bli av under 2022
Hälsomål ska finnas på alla enheter 
Förbättra denna enkät det borde finnas Ja, Nej, Delvis- de flesta frågorna har vi uppfyllt delvis framför allt när vi svara för den på IFO övergripande 
då det kan vara helt uppfyllt på en enhet men inte på en annan. För små enheter att ha samverkan endast på en.
De enheter som inte arbetat med antidiskriminering ska göra det under 2022
Komma i fas i rapporteringssystemet LISA
Pga Coviden har våra olika mötesforum fått ställas in vilket innebär att vi återigen behöver komma tillbaka till att få sturktur i våra olika 
mötesforum. Att återuppta grundläggande mötesstruktur.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 57 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
Dnr KS 2022/222 
 
Sammanfattning 
En ny strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 2022–2030 har tagits fram. 
Syftet med strategin är att utgöra en tydligare riktning i det lokala jämställdhetsarbetet 
samt skapa en långsiktighet och systematik i hur arbetet med att jämställdhetsintegrera 
organisationen ska bedrivas. Målområdena i strategin utgår från länsgemensamma 
prioriteringar i Länsstyrelsens strategi Jämställt Västra Götaland, men är inriktade på 
lokala förutsättningar och behov. Målområdena ska bidra till det övergripande 
jämställdhetsmålet att flickor och pojkar, kvinnor och män, i Lilla Edet ska ha samma 
makt att påverka samhället och sina egna liv. 
 
Den nationella övergripande strategin för att uppnå jämställdhet är 
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i 
allt beslutsfattande och att jämställdhetsarbetet blir en del av det ordinarie arbetet. 
Därutöver kan särskilda insatser förstärka det ordinarie arbetet för att ge effekt och 
verka för kommunens prioriteringar och mål. Kommunens nämnder och sektorer ska 
använda strategin för att prioritera jämställdhetsinsatser och stärka 
jämställdhetsperspektivet utifrån respektive grunduppdrag. Hela organisationen har i 
uppdrag att analysera hur målområdena påverkar den egna verksamheten och hur 
verksamheten kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet utifrån strategin ska utföras inom ramarna för nämndernas ordinarie uppdrag.  
För att processen med jämställdhetsintegrering ska bli framgångsrik krävs därutöver att 
det vid behov avsätts särskilda resurser för utbildning inom organisationen. 
 
Sociala konsekvenser 
En tydligare riktning i vad kommunens jämställdhetsarbete ska bidra till, samt hur det 
ska bedrivas, möjliggör för ett mer målinriktat arbete som ytterst ska leda till en 
omfördelning och omprioritering av makt och resurser mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män, i Lilla Edet.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige antar Strategi för Lilla Edets jämställdhetsarbete 2022–2030. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Zara Blidevik (M) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige antar Strategi för Lilla Edets jämställdhetsarbete 2022–2030. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-04-20 KS 2022/222 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
 
Dnr KS 2022/222 
 
Sammanfattning 
En ny strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 2022–2030 har tagits fram. 
Syftet med strategin är att utgöra en tydligare riktning i det lokala jämställdhetsarbetet 
samt skapa en långsiktighet och systematik i hur arbetet med att jämställdhetsintegrera 
organisationen ska bedrivas. Målområdena i strategin utgår från länsgemensamma 
prioriteringar i Länsstyrelsens strategi Jämställt Västra Götaland, men är inriktade på 
lokala förutsättningar och behov. Målområdena ska bidra till det övergripande 
jämställdhetsmålet att flickor och pojkar, kvinnor och män, i Lilla Edet ska ha samma 
makt att påverka samhället och sina egna liv. 
 
Den nationella övergripande strategin för att uppnå jämställdhet är 
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i 
allt beslutsfattande och att jämställdhetsarbetet blir en del av det ordinarie arbetet. 
Därutöver kan särskilda insatser förstärka det ordinarie arbetet för att ge effekt och 
verka för kommunens prioriteringar och mål. Kommunens nämnder och sektorer ska 
använda strategin för att prioritera jämställdhetsinsatser och stärka 
jämställdhetsperspektivet utifrån respektive grunduppdrag. Hela organisationen har i 
uppdrag att analysera hur målområdena påverkar den egna verksamheten och hur 
verksamheten kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-20 
Strategi för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet utifrån strategin ska utföras inom ramarna för nämndernas ordinarie uppdrag.  
För att processen med jämställdhetsintegrering ska bli framgångsrik krävs därutöver att 
det vid behov avsätts särskilda resurser för utbildning inom organisationen. 
 
 
Sociala konsekvenser 
En tydligare riktning i vad kommunens jämställdhetsarbete ska bidra till, samt hur det 
ska bedrivas, möjliggör för ett mer målinriktat arbete som ytterst ska leda till en 
omfördelning och omprioritering av makt och resurser mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män, i Lilla Edet.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta Strategi för Lilla Edets 
jämställdhetsarbete 2022–2030. 
 
 
 
 
Sofia Enström 
Folkhälsoutvecklare 
sofia.enstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth elisabeth.linderoth@lillaedet.se  
Leif Gardtman leif.gardtman@lillaedet.se  
Lotte Mossudd lotte.mossud@lillaedet.se  
Karin Holmström karin.holmström@lillaedet.se  
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Förvaltning 

Avdelning/enhet 
Dokumentets namn 

     
 

1 
 

Förord 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Den svenska 
jämställdhetspolitikens mål är att män och kvinnor ska ha samma makt att påverka samhället och sina 
egna liv. Det innebär att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom 
livets alla områden. Utgångspunkten i Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete är att det finns 
skillnader i fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, oftast till kvinnors nackdel. En 
förutsättning för jämställdhet är att alla människor har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förhoppningar och att de inte styrs och begränsas av stereotypa föreställningar om kön. 

Lilla Edets kommun ska vara en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i verksamheterna 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom att jämställdhetsintegrera alla delar av organisationen 
bidrar Lilla Edets kommun till ett jämställt samhälle som bygger på rättvisa och demokrati. 
Jämställdhetsarbetet i Lilla Edet ska ytterst leda till en omfördelning och omprioritering av makt och 
resurser, vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt på alla nivåer i organisationen.   
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Övergripande utgångspunkter 

Maktperspektivet  
Ett jämställdhetsarbete handlar inte bara om att uppnå en jämn könsfördelning utan också om att 
uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för män och 
kvinnor inom samhällets olika områden. Maktperspektivet är viktigt för att förstå hur olika 
ojämställdhetsproblem i samhället hänger ihop. Därför bedrivs arbetet ofta med två olika fokus, där 
det ena handlar om att skapa en tydlig bild över olika förhållanden med hjälp av mätbara faktorer och 
det andra problematiserar och granskar vilka maktförhållanden som ligger bakom de redovisade 
sifforna. I vissa fall behöver man även ta sig an strukturer som inte nödvändigtvis förändras i och med 
en jämn mätbar fördelning av kvinnor och män. Vidare bör utgångspunkten för jämställdhetsarbetet 
alltid vara kön, men inte bara kön, då varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper.  

CEMR-deklarationen 
Lilla Edets kommun har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor 
och män (CEMR-deklarationen1). Deklarationen är ett verktyg för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet på lokal och regional nivå 
i enlighet med diskrimineringslagstiftning och internationella avtal. Det betyder bland annat att 
kommunens verksamheter ska ha en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete där det framgår vilka 
mål, prioriteringar, åtgärder och resurser som finns för arbetet. I Lilla Edets kommun utgörs denna 
handlingsplan av nämndernas mål- och resursplaner samt verksamhetsplanerna där 
jämställdhetsfrågorna integreras i linje med den kommunövergripande jämställdhetsstrategin.  

Regeringens mål och strategi för jämställdhet 
Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. För att uppnå detta har sex jämställdhetspolitiska delmål tagits fram.2 
Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens 
huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär 
att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor så att inte 
jämställdhetsfrågorna sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.  

Länsgemensam strategi 
Lilla Edets kommun har, genom att ha undertecknat en avsiktsförklaring, anslutit sig till länsstyrelsens 
strategi Jämställt Västra Götaland 2019–20223. Avsiktsförklaringen innebär att kommunen ska koppla 
sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande arbetet med den 
länsgemensamma strategin.  

 
1 Observatory of the European Charter (charter-equality.eu) 
2 Regeringskansliet ”Mål för jämställdhet”  
3 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
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Lokala förutsättningar 

Hur arbetar Lilla Edets kommun med jämställdhet? 
Den övergripande strategin för jämställdhetsarbetet i kommunen är jämställdhetsintegrering vilket 
innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg 
av processen. Jämställdhetsintegrering är inte ett mål i sig, utan en strategi för att uppnå målen. 
Jämställdhetsarbetet är en del i det ordinarie arbetet vilket innebär att det huvudsakliga arbetet utförs 
av förtroendevalda, chefer och medarbetare i organisationen och inte utav speciellt utsedda personer. 
Därutöver kan särskilda insatser förstärka det ordinarie arbetet för att ge effekt och verka för 
kommunens prioriteringar och mål.  

Jämställdhetsarbetet är en del av kommunens interna uppdrag med välfärdstjänster och service, men 
även kommunens externa uppdrag med demokrati och samhällsutveckling. Jämställdhetsarbetet är 
även en viktig del av kommunens uppdrag som arbetsgivare där jämställdhetsfrågorna även nu mera 
ingår i antidiskrimineringsarbetet som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare hanteras 
jämställdhetsutveckling genom kommunens folkhälsoutskott som bland annat utgår från rätten till 
hälsa samt frågor om våld i nära relationer. Dessa olika delar utgör kommunens totala 
jämställdhetsarbete och ska således bidra på olika sätt för att uppnå jämställdhet bland Lilla Edets 
invånare. Kommunen arbetar också i samverkan med lokala aktörer för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv och bidra till måluppfyllelsen i strategin. 

Vilka lokala utmaningar ska beaktas? 
För att uppnå en önskvärd förändring är det viktigt att tydliggöra vad den jämställdhetsintegrerade 
processen ska bidra till genom en tydlig problembild över vilka ojämställdhetsproblem som ska lösas. 
I tidigare uppföljningar har det framkommit att kommunen saknat en sådan problem- och målbild och 
att nämnder och sektorer därför upplevt svårigheter att koppla an sitt arbete mot strategin. Det har även 
förekommit brist på stöd i hur nämnder och sektorer kan anpassa arbetet till sina verksamheter. 
Verksamheterna har således i huvudsak bedrivit jämställdhetsarbetet utanför ramen för strategin. Det 
behövs därför en tydligare riktning för hur jämställdhetsarbetet ska prioriteras, bedrivas och 
utvärderas. För att processen framåt ska bli framgångsrik krävs även att tid och resurser avsätts för 
arbetet.  

Vad är syftet med den kommunövergripande strategin? 
Syftet med strategin är att utgöra en tydlig riktning för Lilla Edets kommuns jämställdhetsarbete samt 
skapa en långsiktighet och systematik i hur arbetet ska bedrivas. Strategin innehåller därför 
prioriteringar för vad som ska göras under strategiperioden samt de övergripande metoderna för hur 
detta ska göras.  

Kommunens nämnder och sektorer ska använda strategin för att prioritera jämställdhetsinsatser och 
stärka jämställdhetsperspektivet i det ordinarie service- och välfärdsuppdraget som ger kraft åt 
demokrati- och samhällsutvecklingen med det långsiktiga målet att flickor och pojkar, kvinnor och 
män, i kommunen ska ha samma makt att påverka samhället och sina egna liv.   
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Kommunövergripande strategi 

Strategin är uppdelad i tre delar; målområden, genomförande och uppföljning. Den första delen syftar 
till att utgöra riktningen för kommunens jämställdhetsarbete under strategiperioden. Den andra delen 
syftar till att skapa långsiktighet och systematik i arbetet med att integrera jämställdhetsarbetet i 
ordinarie styrmodell. Den tredje delen syftar till att följa upp målområdena och genomförandet så att 
strategin hålls levande. 

1. Målområden 
Det övergripande målet för kommunens jämställdhetsarbete är att flickor och pojkar, kvinnor och män, 
i Lilla Edet ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Målområdena i strategin ska bidra 
till att uppnå det övergripande målet. Dessa utgår från temaområdena i Länsstyrelsens strategi 
Jämställt Västra Götaland 2019–2022, men är anpassade efter lokala behov och förutsättningar. 
Gemensamt för samtliga målområden är makt eftersom omfördelning av makt och resurser är centralt 
för att skapa ett jämställt samhälle.  

Varje målområde innehåller övergripande mål som kommunens jämställdhetsarbete ska verka för. 
Under respektive mål finns en problemformulering samt generella lösningsförslag på hur Lilla Edets 
kommun ska bidra till måluppfyllelsen. För att kunna bedöma jämställdhetsutvecklingen i förhållande 
till respektive mål presenteras även ett antal uppföljningsbara nyckeltal. 
 

Målområde: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Det här målområdet handlar om att skapa jämställda förutsättningar för utbildning, arbete, ekonomi, 
inflytande och jämställd tillväxt. 

Mål 1: Likvärdiga möjligheter att påverka samhällsutvecklingen 

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd i kommunen. 
Lilla Edet ska ha ett attraktivt företagsklimat som ger människor möjligheten att försörja sig genom 
eget arbete.4 År 2020 var dock enbart 8,6% av alla förvärvsarbetande i Lilla Edet egenföretagande 
kvinnor, medan motsvarande siffra var 29% för män. År 2020 var dessutom enbart 28,1 % av alla 
egenföretagare i kommunen kvinnor. Detta innebär att män kan påverka näringslivets utveckling i 
högre grad än kvinnor. Likvärdiga villkor för kvinnor och män inom företagsfrämjande insatser är 
därför en central fråga för demokrati och rättvisa. En mångfald av företagare bidrar även till förnyelse 
och förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.5 

Värderingar kring maskulinitet och makt är normsättande inom företagsfrämjande som generellt 
gynnar manliga företagare i högre grad.6  Lilla Edets kommun ska därför arbeta för att motverka 
stereotypa föreställningar om kvinnor och män som makthavare i insatser som främjar 

 
4 Mål- och resursplan 2022 Lilla Edets kommun 
5 Tillväxtverkets strategi – ett företagsfrämjande på lika villkor  
6 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
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företagsklimatet i kommunen. Kommunens samlade och strategiska arbete gentemot näringslivet7 för 
att skapa goda förutsättningar för företagande ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv med det 
långsiktiga målet att öka andelen kvinnor som startar och driver eget företag i Lilla Edet. 

Nyckeltal: 
➢ Andel egenföretagare av förvärvsarbetande dagbefolkning, kvinnor 

(Kolada från SCB:s regionala arbetsmarknadsstatistik, RAMS) 
➢ Andel kvinnliga egenföretagare - antal egenföretagande kvinnor/totalt antal egenföretagande 

(Kolada från SCB:s regionala arbetsmarknadsstatik, RAMS) 

Mål 2: Likvärdiga villkor att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 

Det obetalda hem- och omsorgsarbetet är generellt sätt ojämnt fördelat mellan könen. Ett vanligt sätt 
att lösa familjepusslet i familjer som består av en man och en kvinna är att kvinnor yrkesarbetar med 
timarvoderade tjänster eller deltidstjänster.8 En förutsättning för att både män och kvinnor ska kunna 
arbeta heltid är att man delar lika på föräldraledighet, VAB och på det obetalda hemarbetet. 9 Andelen 
föräldrapenningdagar och VAB som togs ut av män i kommunen var 29,9 % respektive 41,5 % år 
2021. Inom många kvinnodominerade yrken, så som vård- och omsorgsyrken, råder en deltidsnorm. 
Deltidsarbetslösheten påverkar förvärvsinkomsten samt storleken på pensionen vilket medför generellt 
sämre levnadsvillkor för kvinnor under stora delar av livet. Av alla månadsanställda i kommunen år 
2021 var 27% deltidsanställda kvinnor och 15% deltidsanställda män med en anställningsgrad på 75–
99 procent. Totala andelen deltidsanställda med en anställningsgrad på 1–74 procent var 8% men 
könsuppdelning saknades. Yrken inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har 
högst andel deltidsanställda i kommunen, där totala andelen deltidsanställda med en anställningsgrad 
på 75–99 procent respektive 1–74 procent var 52% respektive 15% år 2021.  

Ökat heltidsarbete och delad föräldraledighet är två områden som är inbördes beroende av varandra. 
Lilla Edets kommun ska därför arbeta för att bryta deltidsnormen i kommunens verksamheter samt 
främja ett jämställt föräldraskap bland medarbetare och i befolkningen. Det långsiktiga målet är att de 
som vill arbeta heltid i kommunen ska ges möjlighet att göra det, samt att fördelningen av 
föräldrapenningen mellan män och kvinnor ska bli mer jämlik.  

Nyckeltal: 
➢ Andelen deltidsanställda av alla månadsanställda inom kommunen, 1–74 och 75–99 procent 

(Kolada från SKR:s personalstatistik) 
➢ Heltidsarbetande månadsavlönade, andel kvinnor och män 

(Kolada från SKR:s personalstatistik) 
➢ Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar  

(Kolada från Försäkringskassan) 
➢ Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar 

(Kolada från Försäkringskassan) 

 
7 Lilla Edets kommuns näringslivsstrategiska program 2022–2035 
8 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
9 SKR ”Halva föräldraledigheten, hela tiden” 
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Mål 3: Likvärdiga förutsättningar till fullföljda studier 

Utbildning ökar individens besluts- och handlingsutrymme. En bra utbildning har också andra positiva 
effekter såsom bättre hälsa och levnadsvillkor.10 Skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag som handlar 
om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande för att utveckla sin potential utan att 
begränsas av sin könstillhörighet.11 I förskoleåldern grundläggs barns kognitiva, sociala, språkliga, 
emotionella och motoriska kompetenser. Därför är även förskolan en viktig arena för att skapa 
förutsättningar för barns framtida hälsa och skolframgång.12 Forskning visar att könsskillnader i 
skolresultat uppstår i ett komplext samspel mellan samhälleliga och kulturella faktorer så som genus, 
normer, skolkultur och förväntningar från vuxna och kamrater på hur flickor och pojkar ska vara. Det 
bidrar till att flickor och pojkar redan i förskolan ofta ges skilda förutsättningar att utveckla olika 
förmågor som har betydelse för framtida skolprestationer. Normer om vad som betraktas som 
maskulint och feminint blir även tydliga i elevers förhållningssätt till skolarbete. Variationen inom 
grupperna flickor och pojkar är dock stor vad gäller skolresultat. Här är föräldrarnas 
utbildningsbakgrund en faktor som i hög grad samspelar med kön och som pojkar i högre grad än 
flickor förefaller påverkas av.13 

I Lilla Edet är det en lägre andel killar än tjejer som uppnår kunskapskraven i årskurs 9 och fler killar 
än tjejer som saknar behörighet till gymnasiet. År 2021 var enbart 71% av killarna i årskurs 9 behöriga 
till gymnasiet, medan motsvarande siffra för tjejerna var 89%. Bland gruppen elever vars föräldrar har 
eftergymnasial utbildning fick dock 100% gymnasiebehörighet samma år, vilket visar på ojämlika 
förutsättningar till skolframgång. Även om eleverna i årskurs 9 aldrig haft så högt genomsnittligt 
meritvärde (slutbetyg) som i senaste mätningen är pojkarnas meritvärde fortfarande betydligt lägre än 
läns- och riksgenomsnittet. Det genomsnittliga meritvärdet bland tjejer och killar har dessutom pendlat 
de senaste åren. Kraftigast variation ses bland tjejerna vars meritvärde har sjunkit under flera år för att 
sedan kraftigt öka igen. År 2021 ökade tjejernas meritvärde till 251 vilket är högre än både läns- och 
riksgenomsnittet. Jämfört med killarnas meritvärde på 193 innebär detta dock att gapet mellan tjejer 
och killar har ökat ytterligare.  
 
Lilla Edets kommun ska arbeta för att alla ska få möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och 
intressen på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. Kommunen ska främja jämlika förutsättningar 
för skolframgång mellan flickor och pojkar, från de tidiga åren upp till årskurs 9, med det långsiktiga 
målet att öka andel tjejer och killar som fullföljer sina studier genom att uppnå kunskapskraven och få 
gymnasiebehörighet. Målet är även att höja det genomsnittliga meritvärdet, särskilt bland pojkar, och 
att öka andelen med gymnasiebehörighet bland flickor och pojkar som har föräldrar med förgymnasial 
och gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. 

Nyckeltal: 
➢ Slutbetyg årskurs 9 - Andel som uppfyller kunskapskraven, killar och tjejer 

(Skolverket) 
➢ Slutbetyg årskurs 9 - Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram, killar och tjejer 

 
10 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
11 SKR ”Stöd till skolans jämställdhetsarbete” 
12 Skolverket ”Jämställdhet i förskolan” 
13 SKR rapport ”Se, förstå och förändra – att motverka könsskillnader i skolresultat”  
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(Skolverket) 
➢ Slutbetyg årskurs 9 – Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram bland elever med föräldrar 

som har förgymnasial eller gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå 
(Skolverket) 

➢ Slutbetyg årskurs 9 - Genomsnittligt meritvärde, killar och tjejer 
(Skolverket) 

Mål 4: Likvärdiga förutsättningar till egen försörjning 

En egen försörjning skapar ekonomisk trygghet och är en förutsättning för ett självständigt liv. 
Strukturella skillnader mellan kvinnor och män innebär dock att kvinnor i hög grad är frånvarande från 
arbetsmarknaden. Mindre tid på arbetet innebär lägre chans till karriärsutveckling, lägre 
löneutveckling och lägre avsättning till pension och socialförsäkringar.14 Inom offentliga stödåtgärder 
tar framför allt kvinnor del av ersättningar som syftar till att kompensera för inkomstbortfall i samband 
med frånvaro från arbetsmarknaden, så som till exempel sjukpenning, garantipension eller 
föräldrapenning. Män däremot, tar i högre utsträckning del av stöd som subventionerade anställningar, 
arbetspraktik och stöd till näringsliv. På lång sikt gör den ojämna fördelningen av stödåtgärder att 
kvinnor och män inte har samma förutsättningar att kunna ackumulera inkomster från arbete och 
kapital.15 Även om kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå i kommunen så är män i högre 
utsträckning förvärvsarbetande. Könsskillnaderna är dessutom större i gruppen utrikes födda. Av 
utrikes födda invandrare i Lilla Edet var 66,7% av kvinnorna och 75,6% av männen förvärvsarbetande 
år 2020. År 2020 var dessutom andelen som börjat arbeta eller studera efter att de lämnat 
etableringsuppdraget 50% bland männen, men enbart 31% bland kvinnorna.  

Lilla Edets kommun ska arbeta för att skapa likvärdiga förutsättningar till egen försörjning med det 
långsiktiga målet att öka andelen kvinnor som förvärvsarbetar, med särskilt fokus på att höja 
utrikesfödda kvinnors sysselsättningsgrad.  

Nyckeltal: 
➢ Andel förvärvsarbetande invånare 20–64 år, män och kvinnor 

(Kolada från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS) 
➢ Andel förvärvsarbetande av samtliga utrikes födda invandrare, män och kvinnor  

(SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS). 
➢ Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 

män och kvinnor 
(Kolada från SCB) 
 
 

Målområde: Makt, delaktighet och hälsa 

Det här målområdet tar upp jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefin-
nande och fokuserar särskilt på normer för kön och dess inverkan på hälsa. 

 
14 SKR ”En jämställd arbetsgivarpolitik” 
15 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
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Mål 5: Lika möjligheter till hälsa och välbefinnande  

Uttryck för psykisk ohälsa kan se olika ut mellan könen. Generellt rapporterar kvinnor i högre 
utsträckning än män psykisk ohälsa, men studier visar att det delvis kan vara manlighetsideal som 
bidrar till att män i lägre grad rapporterar nedstämdhet, oro och annan psykisk ohälsa.16 I tidigare 
mätningar har män i Lilla Edet rapporterat nedsatt psykiskt välbefinnande i lägre utsträckning än 
kvinnor. Däremot är andelarna av dessa män större i Lilla Edet än i grannkommunerna, en grupp som 
dessutom ökat i andelar.17 Denna indikator har sedan 2020 ersatts med mätningar av rapporterade 
besvär av oro, nedstämdhet och/eller ångest. År 2021 rapporterade 49% av kvinnorna och 32% av 
männen i Lilla Edet besvär av oro, nedstämdhet och/eller ångest. En något lägre andel kvinnor och 
män rapporterar ett gott psykiskt välbefinnande i Lilla Edet jämfört med regionen i stort. Denna andel 
är särskilt låg bland männen i kommunen och dessutom lägre än bland kvinnorna, vilket skiljer sig 
från det regionala snittet där män vanligtvis rapporterar ett gott psykiskt välbefinnande i högre 
utsträckning än kvinnor. I CAN-undersökningen får skolungdomar en fråga som indikerar individens 
självskattade livstillfredställelse. Majoriteten av eleverna i Lilla Edets kommun, cirka 66%, svarade år 
2019 att de är nöjda med sig själva medan 14% uppgav att de är missnöjda med sig själva. Nationellt 
och regionalt sett är tjejerna mindre nöjda och mer missnöjda med sig själva i jämförelse med killarna. 
Då svarsfrekvensen i Lilla Edets kommun inte var tillräckligt hög i undersökningen, kunde dock inga 
skillnader mellan tjejer och killar redovisas på kommunnivå. 

När det kommer till psykiatrisk sjukdom är andelarna generellt högre bland kvinnor än män i Lilla 
Edet, likt regionen i stort. Bland samtliga registrerade vårdbesök år 2019 var andelen som 
diagnostiserats med psykiatrisk sjukdom 22,2% bland kvinnorna och 15,6% bland männen. Andelarna 
bland både män och kvinnor i kommunen var lägre i åldrarna 65 år och äldre, men däremot högre i 
åldrarna 18–44 år, jämfört med genomsnittet i regionen. Detta hänger rimligtvis samman med ett högt 
ohälsotal* i kommunen där psykisk ohälsa generellt sett är den vanligaste anledningen till 
sjukskrivning. Ohälsotalet bland män och kvinnor i Lilla Edet är högre än regionsnittet, men särskilt 
högt bland kvinnorna (39,1 bland kvinnorna och 23,8 bland männen i Lilla Edet år 2021). Kvinnors 
sjukpenningtal nationellt sett är nästan dubbelt så högt som mäns, där en stor del av könsskillnaderna 
förklaras av att psykisk ohälsa som orsak till sjukfrånvaro är vanligare bland kvinnor och att 
sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser generellt sett är längre än andra sjukskrivningar. Möjliga 
orsaker till detta förklaras av skillnader i arbetsförhållanden och arbetsvillkor mellan mansdominerade 
och kvinnodominerade branscher samt att kvinnor i högre utsträckning både förvärvsarbetar och bär 
huvudansvar för hem- och omsorgsarbete.18 År 2021 var sjukpenningtalet för kvinnor 19,6% och 9,7% 
för män i Lilla Edet. Högst andel sjukskrivningar i länet finns bland service- och omsorgspersonal, 
vilket räknas som kvinnodominerade branscher.  

Lilla Edets kommun ska arbeta för att säkerställa genuskunskap bland personal som möter flickor och 
pojkar, kvinnor och män som lider av- eller är i risk för psykisk ohälsa. Inriktningen på insatserna ska 
vara förebyggande. Kommunen ska även ha med ett genusperspektiv i arbetet med att främja den 

 
16 Jämställt Västra Götaland 2019–2022 
17 Lilla Edet rapport ”Social kartläggning – hälsa och livsvillkor i Lilla Edets kommun” 
* Ett mått på hur många dagar Försäkringskassan betalat ut ersättning, under en 12 månaders period, vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande 
till antal försäkrade i åldrarna 16–64 år.  
18 Försäkringskassan – Rapport ”Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018” 
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psykiska hälsan i befolkningen och bland medarbetare. Det långsiktiga målet är att minska 
hälsoklyftorna mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, i Lilla Edet. 

Nyckeltal: 
➢ Andel invånare 16–84 år som besväras av ängslan, oro och/eller ångest, män och kvinnor 

(Kolada från nationella folkhälsoenkäten HPLV, Folkhälsomyndigheten) 
➢ Andel invånare 16–84 år med gott psykiskt välbefinnande, män och kvinnor  

(Kolada från nationella folkhälsoenkäten HPLV, Folkhälsomyndigheten) 
➢ Ungdomar nöjda/missnöjda med sig själva, flickor och pojkar 

(CAN, skolelevers drogvanor) 
➢ Psykiatrisk sjukdom - andel psykiatriska sjukdomar, män och kvinnor 

(VGR, Statistikdatabas Hälso- och sjukvård) 
➢ Ohälsotal - antal dagar, män och kvinnor 

(Kolada från Försäkringskassan) 
➢ Sjukpenningtal – antal utbetalda dagar/försäkrad person, män och kvinnor 

(Kolada från Försäkringskassan) 

Mål 6: Tillgång till fritid och kultur på lika villkor 

En meningsfull fritid lägger grunden till självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag. 
Förenings- och fritidsaktivitet är dessutom viktiga för att främja barn och ungas fysiska aktivitet samt 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Pojkars utövande av fritidsaktiviteter med samhällelig ekonomi 
som grund för föreningsbidrag, anläggnings- och driftskostnader gynnas dock ofta på bekostnad av 
flickornas fritidsaktiviteter.19 År 2020 var skillnaderna stora mellan flickdominerad verksamhet och 
pojkdominerad verksamhet för idrottsföreningar i kommunen med statligt lokalt aktivitetsstöd. Enbart 
13% av föreningarna var flickdominerade, medan 67% var pojkdominerade. Generellt deltar dock barn 
och unga i Lilla Edet i relativt låg utsträckning i idrottsföreningarnas aktiviteter och sett över tid har 
deltagandet i idrottsföreningar sjunkit bland både killar och tjejer. Killarna är däremot mer aktiva i 
idrottsföreningar än tjejerna. År 2020 uppmättes antal deltagartillfällen i idrottsföreningar till 19 per 
invånare för killar och 14 per invånare för tjejer i åldrarna 7–20 år. Sett till musik- och kulturskolans 
elever är könsfördelningen motsatt. År 2020 var 10,5% av alla Lilla Edets 6–19 åringar delaktiga, 
varav dubbelt så många tjejer än killar.  

Lilla Edets kommun ska arbeta för att tjejer i föreningslivet får del av resurser på lika villkor som 
killar. Det långsiktiga målet att öka föreningsdeltagandet bland både tjejer och killar samt minska 
skillnader i tjejers och killars förutsättningar till deltagande i fritidsaktiviteter.  

Nyckeltal: 
➢ Idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickdominerade respektive pojkdominerade 

verksamheter 
(Kolada från Riksidrottsförbundet) 

➢ Antal deltagartillfällen/invånare i idrottsföreningar 7–20 år, tjejer och killar  
(Kolada från Riksidrottsförbundet) 

 
19 Jämställt Västra Götaland 2019–2022; Riksidrottsförbundet rapport 
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➢ Andel elever i musik- eller kulturskola 6–19 år, tjejer och killar  
(Kolada från Kulturrådet)  
 

Målområde: Makt och våld i nära relation 

Det här målområdet fokuserar på långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka våld i nära 
relation, beredskap för att upptäcka våldsutsatthet, erbjudande om stödinsatser samt verkningsfullt 
förebyggande arbete.  

Mål 7: Ett Lilla Edet fritt från våld 

Våld i olika former är ett utbrett problem i kommunen och har varit det under en längre tid. Många 
orosanmälningar till socialtjänsten vittnar särskilt om att våld i nära relation är utbrett i kommunen. 
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män, men främst 
kvinnor där förövaren i majoriteten av fallen är en man. Mäns våld mot kvinnor innebär, förutom 
mänskligt lidande, ett hinder för jämställdhet och jämlikhet och en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. Våld i nära relationer inkluderar dock alla typer av våld som kan förekomma i alla 
relationer oavsett sexuell läggning och könsidentitet. 

I 2019 års CAN-undersökning framkom det att 21 procent av ungdomarna i Lilla Edet upplevt hot om 
våld eller våld en eller flera gånger inom familjen.20 Denna siffra är oroväckande hög och sticker ut i 
jämförelse med andra kommuner i länet. Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinna av närstående 
genom parrelation inomhus har ökat markant i Lilla Edet senaste åren. År 2021 var det antalet 172 per 
100 000 invånare. Enligt Brottsförebyggande rådet är det dock anmälningsbenägenheten vid våld mot 
närstående som ökar nationellt, snarare än det faktiska våldet.21 När statistiken inom våld i nära 
relation granskas och jämförs är det däremot viktigt att ha i åtanke att mörkertalet fortfarande är 
mycket stort för denna brottstyp. Statistiken som presenteras ger alltså enbart en begränsad bild av 
problematiken och behöver kompletteras med annan statistik och ytterligare analyser.  

Lilla Edets kommun ska arbeta för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för att förebygga och 
motverka våld i nära relation, utveckla beredskapen för att tidigt upptäcka våldsutsatthet samt erbjuda 
stödinsatser till både våldsutsatta och våldsutövare. Kommunen ska prioritera insatser genom en 
aktuell handlingsplan med det långsiktiga målet att nå visionen ”Ett Lilla Edet fritt från våld”. 

Nyckeltal: 
➢ Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med 

offret / 100 000 invånare 
(Kolada från BRÅ och SCB) 

➢ Andel ungdomar som uppger att de upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom 
familjen  
(CAN, skolelevers drogvanor) 

 
20 CAN ”Skolelevers drogvanor 2019” 
21 BRÅ Nationell trygghetsundersökning (NTU) 133 
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2. Genomförande 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på 
alla nivåer och i alla steg av processen. Kopplingen till kommunens övergripande jämställdhetsmål ska 
synliggöras i planering, budget och uppföljning. Det innebär att jämställdhetsarbetet ska byggas in i 
den ordinarie styrmodellen och att tillräckliga resurser avsätts för arbetet.22 

Arbetet med jämställdhetsintegrering har en koppling både till den 
interna och externa verksamheten i kommunen. Lilla Edets 
kommun ska ha jämställdhetsfrågor med i det ordinarie arbetet när 
det gäller följande:  

• planering  
• genomförande  
• uppföljning  
• utveckling23 

 
Nedan redogörs för ansvarsrollerna på politisk nivå och i förvaltningsorganisationen. Därefter beskrivs 
vilka övergripande metoder som kan användas för att jämställdhetsintegrera organisationen och 
därmed skapa en effektiv styrning mot de uppsatta målen.  

Ansvar 

Ansvaret för jämställdhetsintegreringen ligger hos de aktörer som normalt sett är med i 
beslutsprocessen. Ansvaret är applicerbart på samtliga organisatoriska nivåer utifrån respektive 
grunduppdrag och inriktning. Även om arbetet ska genomsyras av varje verksamhets unika uppdrag 
och förutsättningar ska dessa prioriteras utifrån målen i den kommunövergripande strategin. Detta 
innebär att hela organisationen har i uppdrag att analysera hur målområdena påverkar den egna 
verksamheten och hur verksamheten kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. 

Politisk nivå 

Politiker har en viktig roll i jämställdhetsarbetet och att tillse att organisationen fullföljer sitt åtagande. 

Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med jämställdhetsstrategin. Kommunstyrelsen 
efterfrågar resultat på att strategin omsätts i konkret handling. 

Nämnder: 
Nämnderna integrerar relevanta områden från jämställdhetsstrategin i respektive mål- och 
resursplaner. Vidare delegerar nämnderna det operativa arbetet som rör välfärds- och serviceuppdraget 
till sektorerna genom att besluta om verksamhetsplanerna.  

 
22 SKR ”Jämställdhetsintegrering, vägledning” 
23 Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland 
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Förvaltningsorganisationen 

En framgångsfaktor i allt förbättringsarbete är att medarbetare och andra involverade förstår varför det 
är viktigt och vad det ska leda till. Därför behöver cheferna tydligt kommunicera syftet med 
jämställdhetsarbetet och visa att det är viktigt genom att prata om det i olika sammanhang. Ledningen 
ska också ge organisationen förutsättningar för kompetens och lärande. 

Förvaltningsledning 
Kommunchefens ledningsgrupp arbetar strategiskt utifrån kommunstyrelsens uppdrag att leda och 
samordna jämställdhetsstrategin. Om analyser avslöjar brister i arbetet ska ledningen efterfråga förslag 
på åtgärder. Om förslagen uteblir är det viktigt att ledningen påtalar detta. 

Sektorcheferna är ansvariga för jämställdhetsarbetet i alla delar inom respektive sektor via dess 
sektorledningsgrupp.  

Verksamhetschefer: 
Verksamhetscheferna ansvarar för verksamhetsplanerna där relevanta områden från strategin 
integreras för att kvalitetssäkra verksamheterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Enhetschefer: 
Enhetscheferna ansvarar för att enheterna operationaliserar genomförandet av det jämställdhetsarbete 
som framgår av verksamhetsplanerna.  

Strategisk stödfunktion: 
En centralt placerad, strategisk, funktion ska ha i uppdrag att ge stöd, sakkunskap och underlag för 
beslut, målformuleringar och prioriteringar kopplat till jämställdhetsstrategin inom organisationen. 
Uppdraget delegeras av kommunchefen. 

Övergripande metoder 

Kunskap och kompetens 

För att jämställdhetsintegrera verksamheten behöver chefer, medarbetare och förtroendevalda ha 
grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och vilka jämställdhetsutmaningar som 
kommunen står inför. De behöver ha kunskap om vad jämställdhetsintegrering innebär, samt kunskap 
om styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete. Förmågan att använda kunskapen förutsätter 
att ledningen tillsammans med medarbetarna skapar en kultur som stödjer lärande och utveckling. En 
organisationskultur som främjar lärande kännetecknas av öppenhet och möjlighet till kritiskt 
reflekterande. 

Extern kompetens bör nyttjas vid behov och särskilt när kompetens för jämställdhetsintegrering inom 
verksamheten saknas. Se bilaga 1 för webbutbildningar i jämställdhetsintegrering för offentlig sektor. 

Processmål: 
➢ Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande 
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Statistik 

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra strukturella mönster och könsskillnader 
mellan kvinnor och män. Detta är grunden i jämställdhetsarbetet. Eftersom det juridiska könet framgår 
av personnumret kan all registerbaserad statistik könsuppdelas. För att säkerställa likvärdig service 
och jämställd fördelning av resurser måste statistiken analyseras.  

Processmål: 
➢ Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som 

indelningsgrund  

Gender budgeting 

Gender budgeting är en analysmetod som används för att tillämpa principen av 
jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet. Syftet är att uppnå en mer rättvis fördelning av resurser 
mellan könen. Detta är viktigt eftersom en budget kan ge sken av att vara könsneutral, men i själva 
verket fördelar budgetar resurser på ett vis som påverkar olika grupper av människor och därmed 
också kvinnor och män, flickor och pojkar. Större vikt kan till exempel läggas vid mäns behov, 
aktiviteter och prioriteringar så att den traditionellt manliga livsvägen gynnas ekonomiskt. 

För checklista och handbok i gender budgeting, se bilaga 1.   

Processmål: 
➢ Nämnder och fullmäktige tillämpar gender budgeting vid framtagandet av mål- och resursplan 

Metoder för systematiskt förbättringsarbete 

Arbetet med jämställdhet innebär att försöka uppnå något som vi ännu inte har uppnått. För att 
genomföra jämställdhetsintegrering krävs därför ett systematiskt förbättringsarbete. För att arbeta 
systematiskt med jämställdhet kan kommunen använda den metodik som redan används i arbetet med 
ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling. Tidigare arbeten visar fördelar med att starta i 
förvaltningar och verksamheter där det redan finns ett intresse och där det gå att nå resultat med 
relativt begränsade insatser.24  

För tips på metoder och verktyg i systematiskt förbättringsarbete, se bilaga 1. 

Processmål: 
➢ Organisationen använder metoder för systematiskt förbättringsarbete 

 

  

 
24 SKR ”Jämställdhetsintegrering, vägledning”  
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3. Uppföljning 
För att följa upp jämställdhetsutvecklingen i befolkningen samt processen med 
jämställdhetsintegrering i organisationen ska en årlig jämställdhetsredovisning göras i samband med 
kommunfullmäktiges bokslut. Denna uppföljning ska utgå från nyckeltalen och processmålen i 
strategin. Utöver detta ska nämndernas arbete med strategin utifrån respektive mål- och resursplan 
följas upp årligen i årsrapporten. Kommunstyrelsen samordnar nämndernas uppföljningar.  

Strategin bör revideras inför varje ny mandatperiod. Revideringen ska göras med hänsyn till 
kommunfullmäktiges mål för innevarande mandatperiod. Vid revidering av kommunens 
jämställdhetsstrategi bör länsstyrelsen vara med som stöd så att det lokala arbetet går i linje med den 
länsgemensamma strategin.
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Bilaga 1: Metoder för jämställdhetsintegrering  

Utbildning och kompetens 

• Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en webbaserad basutbildning som ger dig 
grundläggande kunskap om vad, hur och varför när det gäller jämställdhetsintegrering: 
Basutbildning jämställdhetsintegrering 
 

• Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en webbutbildning i jämställdhetsintegrering i 
offentlig sektor på 60 minuter: 
Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar 

Gender Budgeting 

• Se framtagen checklista: 
Gender Budgeting en checklista 
 

• Sveriges Kvinnolobby har tagit fram en handbok i gender budgeting: 
Pengar nu! En handbok i gender budgeting 

Systematiskt förbättringsarbete, exempel på verktyg 

• Trappan kan vara en bra modell att utgå ifrån när man startar i gång ett systematiskt 
utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering. Trappan erbjuder en helhetsbild av 
arbetsgången, och de steg som är nödvändiga för att skapa hållbarhet. 
Trappan | Jämställ.nu 

• 4R – metoden är en vidareutveckling av 3R-metoden och kan användas som grund för att 
analysera och kartlägga verksamheter, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och 
finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten. 
4R-metoden | Jämställ.nu 

Övergripande metodstöd 

• SKR:s vägledning visar i tio steg vad som krävs för att jämställdhetsintegrera en organisation, 
samt vilka roller politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har i arbetet. 
Jämställdhetsintegrering, vägledning 
 

• Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett metodstöd för de som arbetar med 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering i myndighet, kommun eller civilsamhälle i länet: 
Metodstöd för ett jämställt Västra Götaland 

Konsekvensanalys i beslutsunderlag  

• SKR:s checklista är ett stöd för att förtroendevalda ska kunna avgöra om ett beslutsunderlag 
ger förutsättningar att fatta jämställda beslut. För tjänstepersoner finns en motsvarande 
vägledning för jämställda underlag. 
Checklista, jämställda beslut 
Vägledning, jämställda beslutsunderlag 
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§ 58 
Handlingsplan psykisk hälsa 
Dnr KS 2021/191 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan psykisk hälsa innehåller gemensamma satsningar inom 
Närområdessamverkan för att främja den psykiska hälsan på generell nivå men även 
konkreta åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga suicid.  
 
Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och 
VästKom, Västra Götalandsregionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg (NSPHiG) antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022”. Till 
denna handlingsplan har också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020 
– 2025”.  
 
Som en del i arbetet med de länsgemensamma handlingsplanerna så ska varje enskild 
kommun tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamheter i Lilla Edets kommun ta 
fram lokala handlingsplaner. I Lilla Edets kommun har kommunstyrelsen beslutat att 
anta de länsgemensamma handlingsplanerna och att sammanslå de båda lokala 
handlingsplanerna till ”Handlingsplan psykisk hälsa”. 
 
Socialförvaltningen har lett arbetet och har efter årsskiftet samverkan med 
kommunledningsförvaltningen (folkhälsa) för att bredda perspektivet och inkludera fler 
förvaltningar. Arbetsgruppen har förankrat ett utkast av handlingsplanen i 
folkhälsoutskottet under våren 2021. En slutlig version var upprättad i slutet av 2021 
och behöver fattas beslut om. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2022-03-01 och socialnämnden beslutade 2022-03-02 att  
bifalla Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 och att ärendet beslutas i 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren 2021-11-02 
Bilaga; Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 
Protokollsutdrag, BIN § 16/2022 – handlingsplan psykisk hälsa 
Protokollsutdrag, SON § 22/2022 – lokal handlingsplan psykisk hälsa 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Handlingsplan psykisk hälsa.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-11-02 KS 2021/191 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Handlingsplan psykisk hälsa  
 
Dnr KS 2021/191 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan psykisk hälsa innehåller gemensamma satsningar inom 
Närområdessamverkan för att främja den psykiska hälsan på generell nivå men även 
konkreta åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga suicid.  
 
Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och 
VästKom, Västra Götalandsregionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg (NSPHiG) antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022”. Till 
denna handlingsplan har också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020 
– 2025”.  
 
Som en del i arbetet med de länsgemensamma handlingsplanerna så ska varje enskild 
kommun tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamheter i Lilla Edets kommun ta 
fram lokala handlingsplaner. I Lilla Edets kommun har kommunstyrelsen beslutat att 
anta de länsgemensamma handlingsplanerna och att sammanslå de båda lokala 
handlingsplanerna till ”Handlingsplan psykisk hälsa”. 
 
Socialförvaltningen har lett arbetet och har efter årsskiftet samverkan med 
kommunledningsförvaltningen (folkhälsa) för att bredda perspektivet och inkludera fler 
förvaltningar. Arbetsgruppen har förankrat ett utkast av handlingsplanen i 
folkhälsoutskottet under våren 2021. En slutlig version var upprättad i slutet av 2021 
och behöver fattas beslut om. 
 
Bildningsnämnden beslutade 2022-03-01 och socialnämnden beslutade 2022-03-02 att  
bifalla Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 och att ärendet beslutas i 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren 2021-11-02 
Bilaga; Handlingsplan psykisk hälsa 2020 – 2022 
Protokollsutdrag, BIN § 16/2022 – handlingsplan psykisk hälsa 
Protokollsutdrag, SON § 22/2022 – lokal handlingsplan psykisk hälsa 
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sid 2/2 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 
 
Sociala konsekvenser 
Handlingsplanen ska stärka arbetet med jämlik hälsa och barnets rättigheter 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Handlingsplan psykisk hälsa.  
 
 
 
Sofia Enström 
Folkhälsoutvecklare 
sofia.enstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare sektor socialtjänst 
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Inledning 

Handlingsplan psykisk hälsa innehåller gemensamma satsningar inom närområdessamverkan 
för att främja den psykiska hälsan på generell nivå men även konkreta åtgärder för att 
förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga suicid. 

Då det i samhället ses en ökad psykisk ohälsa är det önskvärt att satsa på insatser som visat 
sig ha god effekt på den psykiska hälsan. De metoder och åtgärder som finns med som 
aktiviteter i handlingsplanen är utvärderade och till stor del hämtade från styrande dokument 
samt i dialog med närområdessamverkansgruppen. Exempel på aktiviteter är 
kompetensutveckling internt, att tydliggöra samverkansstrukturer som fungerar på alla nivåer 
i organisationerna, sätta in förebyggande insatser i rätt tid (tidiga insatser, föräldrastöd, SIP), 
implementera modell för att följa utvecklingen, mäta indikatorer, utvärdera och förbättra, 
kommunicera om psykisk ohälsa externt, ge samlat stöd till anhöriga och att förebygga suicid. 

Covid-19 tillsammans med de åtgärder som införts för att minska smittspridningen kan få 
långsiktiga konsekvenser för den psykiska hälsan i befolkningen. Kommunen behöver därför 
följa hälsoutvecklingen, se behov, samverka och sätta in åtgärder. Pandemin har drabbat alla 
invånare men särskilt utsatt är gruppen äldre över 70 år, som har drabbats hårdare både av 
pandemin och de strängare restriktionerna. Mycket tyder på att de som redan innan pandemin 
var socialt, ekonomiskt och hälsomässigt utsatta nu mår psykiskt sämre. Att ha sociala 
kontakter, träffa familj och vänner är positivt för den psykiska hälsan. Det handlar om att ha 
social samvaro men också att ha människor omkring sig som kan ge stöd, hjälp och trygghet.  
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Det goda livet i Västra Götaland  
Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och VästKom, 
Västra Götalands Regionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 
(NSPHiG) antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa ”Det goda livet i Västra 
Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022”. Handlingsplanen omfattar de fem 
fokusområden som regeringen beslutat om i sin strategi som särskilt viktiga. De fem 
områdena är: 

• Förebyggande och främjande arbete 
• Tillgängliga och tidiga insatser 
• Enskildas delaktighet och rättigheter 
• Utsatta grupper 
• Ledning, styrning och organisation 

De fem fokusområdena har mål och indikatorer för målgruppen barn och unga respektive 
vuxna. I vår lokala handlingsplan utgår vi från dessa fem områden och men riktar fokus på 
några särskilt prioriterade mål inom respektive målgrupp. 

Som en del av arbetet med de fem fokusområdena har en länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för 
suicidprevention 2020–2025”. Kommunstyrelsen i Lilla Edet har antagit denna 
handlingsplanen. Det innebär att kommunen vill arbeta och sträva efter att suicid i Västra 
Götaland ska minska med 40% till 2025 som en del av nollvisionen om suicid. Detta är extra 
angeläget i den rådande pandemi vi befinner oss i och kan förvänta oss i efterdyningar av 
isolering, våldsutsatthet och en generellt försämrad folkhälsa. 

 

Gemensamt ansvar för den psykiska hälsan 

Arbetet med den psykiska hälsan i befolkningen är övergripande och samtliga 
verksamhetsområden inom kommunen berörs. Fler parter än socialtjänst och specialistvård 
behöver involveras. För ett lyckat utvecklingsarbete bör verksamheter som primärvård, 
geriatrik, äldreomsorg, funktionshinder, BVC, BMM, beroendevård, förskola, skola, 
elevhälsa, integration, samhällsbyggnad, kultur och fritid ingå i satsningarna.  
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Psykisk hälsa och ohälsa 

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och 
psykiatriska tillstånd. Med psykiskt välbefinnande menas bland annat att människor upplever 
en meningsfull tillvaro, har möjlighet att använda sina resurser, kan vara delaktiga i samhället 
och känner att de kan hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaro av 
psykisk ohälsa, vilket ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska 
besvär och psykiatriska tillstånd.  

Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller 
symptom såsom oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan 
beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symptomen behöver 
inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 
livssituation. Psykiatriska tillstånd är diagnostiserad psykisk ohälsa, vilket innefattar psykisk 
sjukdom och syndrom som kan debutera när som helt under livet, samt neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som debuterar i barndomen.  

 

Övergripande perspektiv 
Vid implementering av handlingsplanen finns övergripande perspektiv som ska beaktas; 
jämlik hälsa och barnets rättigheter.  

 

Jämlik hälsa 

Jämlik hälsa handlar om att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Jämlik hälsa 
innebär frånvaro av systematiska skillnader i hälsa mellan grupper med olika social position. 
Diskrimineringsgrunderna kön, ålder, födelseland, religion/trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet och uttryck samt funktionsnedsättning påverkar också 
möjligheterna till jämlik hälsa. Det finns sociala skillnader i förekomsten av psykisk hälsa i 
alla åldersgrupper utifrån både socioekonomisk ställning och diskrimineringsgrunderna. 
Ojämlikheter i självrapporterade psykiska besvär märks redan från tidig ålder. Att leva med 
psykisk ohälsa är dessutom kopplat till ogynnsamma livsvillkor och negativa 
arbetsmarknadsutfall såsom arbetslöshet eller låg inkomst. Det lokala arbetet med 
handlingsplan psykisk hälsa ska inriktas mot att minska sådana skillnader i hälsa. 

 

Barnets rättigheter 

Arbetet med handlingsplan psykisk hälsa ska göras i enlighet med barnkonventionen. Det 
innebär att arbetet ska bidra till att öka barns delaktighet och inflytande i stöd- och 
vårdinsatser, att göra systematiserade barnkonsekvensanalyser/prövningar av barnets bästa 
vid beslut som rör barn samt att utveckla samverkan mellan aktörer för barn i behov av 
samordnade insatser med barnets bästa i fokus. 
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Kommunens mål barn och unga 2020–2022: 
1.1 och 1.2 Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt; Alla elever ska lämna 
skolan med godkända betyg 

2.1 och 3.1 Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid; Barn och unga 
som har behov av samordnade insatser ska erbjudas SIP 

2.2 Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga 

5.1 Nollvision om suicid (aktiviteter redovisas i separat avsnitt) 

Mål 1.1 och 1.2 
Föräldrar ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Målet är också att erbjuda tidiga 
insatser som håller samman från förskolan till högstadiet. Det långsiktiga målet är att öka 
antal elever som lämnar grundskolan med godkända betyg. 

Vad ska göras? 
 
 

När? Av vem/ansvar? Samverkan Kommentarer 

Implementera 
hembesöksprogram i 
ordinarie verksamhet 
 

Pågående BVC Medpro och 
socialtjänst 

FC-liknande 
verksamhet  

Capio 
inkluderas 
under 2021 

Tidiga insatser i 
samverkan, både på 
strategiskt och 
individuellt plan 
 

Start hösten 
2021 

Förskola och 
socialtjänst 

 Utredning 
pågår 
Exempelvis 
Skottlandsmod
ellen 
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Utveckla föräldrastöd i 
form av 
föräldrautbildningar, 
föreläsningar, dialog-
forum, individuella råd 
och stödsamtal, etc. 
 

Pågående Socialtjänsten FC-liknande 
verksamhet 

Utveckla 
digitala former 
 
Öppenvården 
erbjuder 
föräldrautbildn
ingar enligt 
ABC-
modellen. 
Just nu har de 
två påbörjade 
utbildningar 
som kommer 
att löpa 
parallellt.  
De har precis 
startat digitala 
utbildningar 
som ska 
utvärderas  
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Mål 2.1 och 3.1 
Barn och unga ska få rätt insatser i rätt tid genom samlad kompetens. Målet är att skolan, 
socialtjänsten och första linjens primärvård arbetar aktivt för att motverka att 
eleven/klienten/patienten hamnar mellan stolarna genom att utveckla samverkan. Målet är 
också att öka antal SIP för barn och unga i kommunen som har behov av samordnade 
insatser. 

Vad ska göras? 
 

När? Av vem/ansvar? Samverkan Kommentar
er 

Fortsätta öka kunskap om 
SIP generellt samt skapa 
diskussionsforum mellan 
de berörda aktörerna 

Pågående Närsjukvårdsgruppe
n 

  

Utreda möjligheten att 
skapa samverkans-forum 
SSPF 

2022 Skola, socialtjänst, 
polis och fritid 

  

Utreda möjligheten att 
skapa en mottagning för 
icke biståndsbedömda 
insatser där skolan, 
vårdcentralen, 
ungdomsmottagningen 
och socialtjänsten finns 
representerade för korta, 
effektiva, gemensamma 
insatser mot både 
föräldrar och ungdomen  

Pågående Styrgrupp 
ungdomssamverkan 

Ungdomssamverka
nsgruppen 

Liknande den 
som finns i 
Kungälv/Ytte
rby 
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Mål 2.2  
Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga. Det övergripande 
målet är att motverka substans- och spelbruk bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 
25 år.   
 

Vad ska göras? 
 

När? Av vem/ansvar? Samverkan Kommentarer 

Öppna mini Maria 
mottagning tillsammans 
med Ale 

Hösten 
2021 

Verksamhetschef 
IFO 

 En mottagning 
för barn, unga 
och unga vuxna 
upp till 21 år 
som är i 
riskzonen för 
risk/missbruk 
samt beroende 
av alkohol, 
narkotika, 
beroendeframkal
lande läkemedel, 
dopingmedel 
eller spel samt 
deras 
närstående.  

Information och 
kunskapshöjande insatser 
till föräldrar  

Pågående Folkhälsa 
 
Ungdomssamverka
nsgruppen 
 
Kommunikation 
 
 

 Sammanställa 
insatserna i 
ANDTS-
handlingsplan 

Arbeta fram en 
kommunövergripande 
ANDTS- handlingsplan  
 

Hösten 
2021 

Folkhälsa   
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Kommunens mål vuxna 2020 – 2022:  
1.1 Nollvision om suicid (aktiviteter redovisas i separat avsnitt) 

2.1 Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd  

4.2 Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade 
insatser 
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Mål 2.1  
Äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd. Åldrandet i sig innebär en ökad 
risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade insatser precis som alla andra 
åldersgrupper. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. 
Psykisk ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få rätt vård, stöd och 
behandling 

Vad ska göras? 
 
 

När? Av vem/ansvar? Samverkan Kommentarer 

Påbörja samarbete med 
Ung omsorg 

Hösten 2021 Verksamhetschef 
och utredare 
/utvecklare 

 Ett inledande 
möte är inbokat i 
mitten av maj 
tillsammans med 
socialchef och 
ordförande i 
nämnden. Ung 
omsorg erbjuder 
på helgerna att 
högstadieungdom
ar skapar 
guldkant för 
hyresgästerna på 
kommunens 
äldreboenden, för 
att minska 
ensamhet och 
isolering.  

Tillsättning av en 
psykiatrisjuksköterska 
inom hemsjukvården  
 

Sommar 2021 Enhetschef 
hemsjukvården 

 Psykiatrisjuksköt
erskan kommer 
att arbeta med 
handledning och 
konsultativt 
gentemot 
samtliga 
verksamheter 
inom vård, 
omsorg samt 
funktionshinder. 
Eventuellt 
kommer 
uppdraget även 
att inbegripa 
boendestödet 
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Fokusgrupp äldre Hösten 2021 Utvecklare 
/utredare 

Folkhälsa Vad behöver 
kommunens äldre 
för att känna sig 
trygga och 
mindre 
ensamma? Både 
vad gäller 
boendeformer 
och andra 
insatser 

Utbildningsinsats för 
samtlig baspersonal 
kring demens, heldag 

Vår 2020 - höst 
2021 

Demensteamet  Öka 
medarbetarnas 
kunskap för att få 
ytterligare 
förståelse och 
kompetens kring 
demens 

Anhörigombud utbildas 
i alla verksamheter 

Vår 2021 Anhörigsamordna
re 

 Utökad 
kompetens för att 
kunna stödja 
anhöriga, som 
särskilt i 
pandemitider är 
extra utsatta. 
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Mål 4.2 
Personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få integrerade 
insatser. Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en väl fungerande 
helhet. Det är viktigt att personer med två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt 
(samsjuklighet) får vård och behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region ska integreras för att möta den enskildes behov. Insatserna 
ska syfta till att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till att undvika 
slutenvård. 

Vad ska göras? När? Av 
vem/ansvar? 

Samverkan Kommentarer 

Dialog kring 
samverkansdokumentet 
kring ansvarsfördelning 
kommun och slutenvård 
vad gäller stöd, vård och 
behandling.  
 
Samverkansavtalet 
behöver göras känt både 
inom kommun men 
framförallt inom 
slutenvården. 

  Närsjukvårdsgruppen  

Öppna en socialmedicinsk 
mottagning 

2021 Öppenpsykiatrin 
Trollhättan, 
socialtjänsten 
och Medpro 

Närsjukvårdsgruppen Öppet en halv 
dag/vecka för 
att möta 
personer med 
sammansatt 
problematik 
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Kommunens mål suicidprevention 2020–2022: 
1.1 Nollvision om suicid (vuxna) och 5.1 Nollvision om suicid (barn och unga) 

Mål 1.1. och 5.1 
Det lokala arbetet med suicidprevention ska bidra till Västra Götalands mål att minska suicid 
med 40% till år 2025. Arbetet ska utgå från dels ett individperspektiv, dels ett 
befolkningsperspektiv. Den länsgemensamma handlingsplanen utgör grunden för prioriteringar 
i kommunen i samverkan med regionen och andra samhällsaktörer. 
 
Vad ska göras? När? Av vem/ansvar? Samverkan Kommentarer 

Utbilda instruktörer i 
MHFA, Första 
hjälpen till psykisk 
hälsa 

Pågående IFO, 
Skola, äldreomsorg 

 Instruktörerna ska i 
sin tur utbilda 
personal 

Arrangera 
gemensamma 
utbildningar i 
MHFA till 
nyckelaktörer 

2022 Socialförvaltning, 
Skolan 
 

Närsjukvårds-
gruppen 

Nyckelaktörer är de 
medarbetare som 
möter personer i 
riskgrupp för suicid 

Gemensam 
utbildning för politik 
och ledning i 
suicidprevention och 
handlingsplans-
arbete 

2022 Folkhälsa  Närsjukvårds-
gruppen 

Suicidprevention i 
Väst och Suicide 
Zero arbetar med 
utbildning och 
processtöd till 
ledning och politik 

Utbildning för 
medarbetare, politik 
och professionella  

2021 Folkhälsa, IFO Samverkan med 
Kungälvs 
kommun 

I samverkan med 
Kungälvs kommun, 
suicidprevention i 
väst. 

Planera föreläsningar 
i ”våga fråga” till 
invånare och 
medarbetare 
 
Sprida information 
om 
medborgarskolans 
kostnadsfria ”våga 
fråga” utbildningar 
till ideella föreningar 

Start höst 
2021 
 
10e 
september på 
suicidprevent
iva dagen 

Folkhälsa Närsjukvårds-
gruppen 

”Våga fråga” är 
Suicide Zero:s 
utbildning som riktar 
sig till den bredare 
målgruppen 

Upprätta krisplaner i 
samband med SIP 
vid behov 

Löpande SIP-ansvariga Närsjukvårds-
gruppen 

En krisplan 
innehåller en 
beskrivning av de 
varningstecken som 
kan föregå förhöjd 
suicidrisk, samt de 
åtgärder som bör 
vidtas. Utformas 
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Uppföljning 
 
En halvtids- och heltidsuppföljning ska genomföras för att följa upp aktiviteterna i 
handlingsplanen, samt riktningen av arbetet med stöd av indikatorerna i bilagan.  

Processindikatorerna är mått som speglar förutsättningar samt hur insatserna genomförs. 
Resultatindikatorerna är mått som speglar det resultat som eftersträvas. Processindikatorerna 
mäter insatsernas effekt på det resultat som eftersträvas. Vidare är processindikatorerna direkt 
påverkansbara och hänförliga till specifika aktiviteter, medan resultatindikatorerna är svårare 

ihop med individen 
och hens närstående. 

Utreda hur ett 
suicidpreventivt 
perspektiv kan 
implementeras vid 
planering och 
riskbedömning av 
fysisk miljö 

2021–2022 Samhällsbyggnad Folkhälsa Se över 
samverkansmöjlighe
ter med 
räddningstjänsten i 
arbetet med ny 
handlingsplan enligt 
Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO), samt 
Trafikverket i 
nollvisionsarbetet 

Uppmärksamma 
suicidpreventiva 
dagen 10 september  

Löpande 
varje år 

Folkhälsa 
 
Kommunikation 
 

 Sprida 
informationskampan
jerna ”Stör döden” 
och ”Steg för livet” i 
kommunala kanaler, 
föra dialoger på 
APT, 
arrangera 
ljusmanifestation 

Nyhet på webben, 
sociala medier och 
tidning “lansering av 
handlingsplan” 

Hösten 2021 Folkhälsa, IFO, 
Kommunikation 

 Berätta om åtgärder 

Konferens “Suicid - 
vad är det som 
händer och vad kan 
du göra?” Ett 
samarrangemang 
mellan 
Göteborgsregionen 
(GR) 
och Kommun och 
sjukvård 
Samverkan i 
Göteborgsområdet 

Hösten 2021, 
10 september 
-  
För 
medarbetare 

Närsjukvårdsgrupp
en 

 personal inom 
kommun och 
sjukvård får 
kunskap om psykisk 
ohälsa, lära sig att 
fråga efter 
suicidtankar och 
att få rutiner för hur 
de hanterar personer 
som är 
självmordsnära. 
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att påverka och hänföra till specifika aktiveter. Processindikatorerna lämpar sig därför bra för 
styrning på kortare sikt, och resultatindikatorerna för utvärdering på längre sikt. 

61



   

 

Bildningsnämnden protokoll 2022-03-01 
 

 
§ 16 
Handlingsplan psykisk hälsa Lilla Edet 
Dnr BIN 2022/45 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan psykisk hälsa innehåller gemensamma satsningar inom 
Närområdessamverkan för att främja den psykiska hälsan på generell nivå men även 
konkreta åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga suicid.  
 
Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och 
VästKom, Västra Götalandsregionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg (NSPHiG)  antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022”. Till 
denna handlingsplan har också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020 
– 2025”.  
 
Som en del i arbetet med de länsgemensamma handlingsplanerna så ska varje enskild 
kommun ta fram lokala handlingsplaner. I Lilla Edets kommun har kommunstyrelsen 
beslutat att anta dessa planer och att båda de länsgemensamma handlingsplanerna ingår 
i ”Handlingsplan psykisk hälsa”. 
 
Sektor Social har lett arbetet och har efter årsskiftet samverkan med sektor 
kommunledning (folkhälsa) för att bredda perspektivet och inkludera fler sektorer. 
Arbetsgruppen har förankrat ett utkast av handlingsplanen i folkhälsoutskottet under 
våren 2021. En slutlig version är nu upprättad och behöver fattas beslut om. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från folkhälsoutvecklaren 2022-02-10 
Handlingsplan psykisk hälsa 2020 - 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 
 
Sociala konsekvenser 
Handlingsplanen ska stärka arbetet med jämlik hälsa och barnets rättigheter 
 
Beslut 
Bildningsnämnden bifaller Handlingsplan psykisk hälsa. Ärendet beslutas i 
kommunstyrelsen. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-03-01 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden protokoll 2022-03-02 
 

 
§ 22 
Handlingsplan psykisk hälsa Lilla Edet 
Dnr SON 2022/73 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som 
särskilt viktiga: 

• Förebyggande och främjande arbete 
• Tillgängliga och tidiga insatser 
• Enskildas delaktighet och rättigheter 
• Utsatta grupper 
• Ledning, styrning och organisation 

Inom Västra Götaland har de 49 kommunerna genom kommunalförbunden och 
VästKom, Västra Götalandsregionen (VGR) och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg (NSPHiG) antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022”. Till 
denna handlingsplan har också en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 
tagits fram ”Det goda livet i Västra Götaland: Handlingsplan för suicidprevention 2020 
– 2025”. Kommunstyrelsen Lilla Edets kommun har beslutat anta de länsgemensamma 
handlingsplanerna men att arbetet med handlingsplan för suicidprevention integreras i 
arbetet med ”Handlingsplan psykisk hälsa”. 
 
Som en del i arbetet med de länsgemensamma handlingsplanerna ska det inom varje 
närområde tas fram en lokal handlingsplan. Denna plan ska innehålla gemensamma 
satsningar inom Närområdessamverkan för att främja den psykiska hälsan på generell 
nivå men även konkreta åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan samt förebygga 
suicid. Sektor socialtjänst har tillsammans med folkhälsoutvecklare lett arbetet med att 
ta fram en lokal handlingsplan. Ett utkast presenterades i folkhälsoutskottet våren 2021. 
En reviderad version är nu upprättad och har förankrats på närsjukvårdsmöte där alla 
samverkansaktörer ingår.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09 
Lokal handlingsplan psykisk hälsa 2021 - 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 
 
Sociala konsekvenser 
Handlingsplanen ska stärka arbetet med jämlik hälsa och barnets rättigheter. 
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Socialnämnden protokoll 2022-03-02 
 

Ajournering 10:40 – 10:50 
 
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) yrkar att Socialnämnden bifaller lokal handlingsplan psykisk hälsa 
2021-2022. Ärendet beslutas i kommunstyrelsen.  
 
Lars Ivarsbo (C), Johan Sösaeter Johansson (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Peter 
Spjuth (V) yrkar bifall till Zara Blideviks (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Zara Blidevik (M) 
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller Zara Blideviks (M) förslag. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden bifaller lokal handlingsplan psykisk hälsa 2021-2022. Ärendet beslutas i 
kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare sektor socialtjänst 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 59 
Grundläggande granskning 2021 - Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/223 
 
Sammanfattning 
Revisionsbyrån PWC har genom dokumentanalys utfört den årliga grundläggande 
granskningen av Lilla Edets kommuns kommunstyrelse och nämnder. 
Syftet med granskningen är att undersöka om Nämndens förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll.  
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att Kommunstyrelsens förvaltning 
sker tillräckligt tillfredställande inom granskningsområdena; ändamålsenlighet, 
ekonomisk tillfredställande och intern kontroll. 
 
Granskningsrapportens iakttagelser och noteringar har analyserats för att användas vid 
eventuellt förbättringsarbete under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 
Grundläggande granskning 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella åtgärder kopplat till grundläggande granskning 2021 hanteras inom ramen av 
befintliga resurser, 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-05 KS 2022/223 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tjänsteskrivelse grundläggande granskning 2021 
 
Dnr KS 2022/223 
 
Sammanfattning 
Revisionsbyrån PWC har genom dokumentanalys utfört den årliga grundläggande 
granskningen av Lilla Edets kommuns kommunstyrelse och nämnder. 
Syftet med granskningen är att undersöka om Nämndens förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll.  
 
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att Kommunstyrelsens förvaltning 
sker tillräckligt tillfredställande inom granskningsområdena; ändamålsenlighet, 
ekonomisk tillfredställande och intern kontroll. 
 
Granskningsrapportens iakttagelser och noteringar har analyserats för att användas vid 
eventuellt förbättringsarbete under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella åtgärder kopplat till grundläggande granskning 2021 hanteras inom ramen av 
befintliga resurser, 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
 
Erica Björklund 
Verksamhetscontroller 
erica.bjorklund@lillaedet.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 60 
Svar på motion om att kommunen tar fram en plan för inköp av 
vildsvinskött 
Dnr KS 2020/391 
 
Sammanfattning 
Mattias Ternehäll (-) inkom 2020-11-30 med en motion med förslag om att kommunen 
tar fram en plan för hur inköp av vildsvin till skolmaten ska ske i samråd med 
kommunens jaktlag och att skolorna inför vildsvin i sitt matschema. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med nedan motivering som grund.  
 
Kött som serveras inom offentliga storkök ska komma från av livsmedelsverket 
kontrollerade anläggningar och särskilt tillstånd krävs för hantering av vildsvin. Vid 
vildsvinsslakt följer risk för kontaminering av köttet via bakterier från själva djuret, 
samt att köttet kan innehålla trikiner bl.a. Vidare gäller lagen om offentlig upphandling 
vilket gör att en s.k. direktupphandling måste ske för att kunna rikta våra inköp till 
särskild leverantör. Frågan om lokala leverantörer har kapacitet att levererar lokalt 
vildsvinskött till en acceptabel prisbild är ställd utan återkoppling från leverantörerna i 
Lilla Edets närområde. Dock kan kostenheten idag kan välja att köpa in vildsvinskött 
om så önskas. 
 
Frågan har utretts till viss del enligt ovan men kan utredas vidare och sammanfattas i en 
plan enligt motionens mening i första att-satsen.  
 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats 
och att anse motionens andra att-sats som besvarad då vildsvinskött har serverats i 
Skolan.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 
Samhällsnämndens protokoll 2021-09-02 § 141 
Motion, daterad 2020-11-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostenheten kan via huvudgrossisten av livsmedel köpa svensk vildsvinsfärs till 
ungefär samma pris som den färs som serveras i kostenhetens måltider idag. Dock är 
prisfrågan osäker om en direktupphandling från närbelägna vilthanteringsanläggningar 
ska göras. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats.  
2. Kommunfullmäktige anser andra att-satsen besvarad.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2021-09-23 KS 2020/391 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om plan för inköp av vildsvinskött till 
kommunens skolor 
 
Dnr KS 2020/391 
 
Sammanfattning 
Mattias Ternehäll (-) inkom 2020-11-30 med en motion med förslag om att kommunen 
tar fram en plan för hur inköp av vildsvin till skolmaten ska ske i samråd med 
kommunens jaktlag och att skolorna inför vildsvin i sitt matschema. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med nedan motivering som grund.  
 
Kött som serveras inom offentliga storkök ska komma från av livsmedelsverket 
kontrollerade anläggningar och särskilt tillstånd krävs för hantering av vildsvin. Vid 
vildsvinsslakt följer risk för kontaminering av köttet via bakterier från själva djuret, 
samt att köttet kan innehålla trikiner bl.a. Vidare gäller lagen om offentlig upphandling 
vilket gör att en s.k. direktupphandling måste ske för att kunna rikta våra inköp till 
särskild leverantör. Frågan om lokala leverantörer har kapacitet att levererar lokalt 
vildsvinskött till en acceptabel prisbild är ställd utan återkoppling från leverantörerna i 
Lilla Edets närområde. Dock kan kostenheten idag kan välja att köpa in vildsvinskött 
om så önskas. 
 
Frågan har utretts till viss del enligt ovan men kan utredas vidare och sammanfattas i en 
plan enligt motionens mening i första att-satsen.  
 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionens första att-sats 
och att anse motionens andra att-sats som besvarad då vildsvinskött har serverats i 
skolan.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 
Samhällsnämndens protokoll 2021-09-02 § 141 
Motion, daterad 2020-11-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostenheten kan via huvudgrossisten av livsmedel köpa svensk vildsvinsfärs till 
ungefär samma pris som den färs som serveras i kostenhetens måltider idag. Dock är 
prisfrågan osäker om en direktupphandling från närbelägna vilthanteringsanläggningar 
ska göras. 
 
 

89



   

sid 2/2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar motionens första att-sats.  
 
Kommunfullmäktige anser andra att-satsen besvarad.  
 
 
Erica Björklund 
Verksamhetscontroller 
Erica.bjorklund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kostchefen 
Bildningsnämnden 
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Samhällsnämnden protokoll 2021-09-02 
 

 
§ 141 
Svar på motion om att kommunen tar fram en plan för inköp av 
vildsvinskött 
Dnr SAN 2021/351 
 
Sammanfattning 
Mattias Ternehäll (-) lämnade den 30 november 2020 in en motion om att utreda 
möjligheten att köpa in vildsvinskött till kostenhetens måltider. Köttet ska komma från 
jakt i Lilla Edets kommun. Mattias Ternehäll yrkar i motionen att kommunen tar fram 
en plan för hur inköp av vildsvin till skolmaten ska ske i samråd med kommunens 
jaktlag samt att skolorna inför vildsvin i sitt matschema. 
 
Allt kött som serveras inom offentliga storkök ska komma från av livsmedelsverket 
kontrollerade anläggningar och särskilt tillstånd krävs för hantering av vildsvin. Vid 
vildsvinsslakt följer risk för kontaminering av köttet via bakterier från själva djuret, 
samt att köttet kan innehålla trikiner bl.a. Särskild hantering krävs alltså. Vidare gäller 
lagen om offentlig upphandling vilket gör att en s.k. direktupphandling måste ske för att 
kunna rikta våra inköp till särskild leverantör. I dagsläget har vi ingen information om 
Lilla Edets jägare levererar vildsvin till godkända anläggningar vilket är den fråga som 
först måste besvaras innan man kan gå vidare med frågan i motionen. 
 
Frågan kan utredas vidare genom att invänta svar från jägarsammanslutningar i Lilla 
Edet samt att upphandlingsavdelningen i så fall startar en direktupphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 116/2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-12 
Motion inkommen den 2020-11-30 
Remiss daterad 2021-06-15 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostenheten kan via vår huvudgrossist av livsmedel köpa svensk vildsvinsfärs till 
ungefär samma pris som den färs vi serverar i kostenhetens måltider idag. Oklart om 
man kan få information om var djuret skjutits och om man kan ställa krav på endast 
ursprung från Lilla Edets kommun. Dock är prisfrågan osäker om vi ska göra en 
direktupphandling från närbelägna vilthanteringsanläggningar. Vidare utredning krävs. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Samhällsnämnden protokoll 2021-09-02 
 

 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 61 
Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i 
Lilla Edet 
Dnr KS 2021/153 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Anders Willgard (SD) inkom 2021-04-12 med en 
motion om förslag på en ny modersmålspolicy för Lilla Edets kommun. 
 
Motionen består av 12 att-satser att besvara. Motionen remitterades till 
Bildningsnämnden för att besvara att-satserna. Sektor Bildning bedömer att 
organisering och genomförande av modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer de 
statliga författningarna. Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de 
förordningar som gäller för verksamheten.  
 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning 
till Bildningsnämndens remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 
Bildningsnämndens protokoll 2021-11-23 § 99 
Motion från Johan Sösaeter Johansson och Anders Willgard (SD), daterad 2021-04-12 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 

1. Kommunfullmäktige bifaller att-sats nr. 1 om att modersmålsundervisning inte 
skall erbjudas i Lilla Edet i större utsträckning än vad lagen kräver.  

2. Kommunfullmäktige bifaller att-sats nr. 2 och ger därmed sektor bildning i 
uppdrag att upprätta en modersmålspolicy för Lilla Edets kommun där det lokala 
regelverket och arbetet kring modersmålsundervisning regleras.  

3. Kommunfullmäktige bifaller att-sats 4. om att ensamkommande som bor i 
familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av Lilla Edets kommun 
om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att 
språket talas i hemmet uppfylls.  

4. Kommunfullmäktige bifaller att-sats nr. 7 om att i Lilla Edets kommuns policy 
förtydliga definitionen av en “lämplig lärare”.  

5. Kommunfullmäktige anser att, att-satserna; 3, 5, 6, 8, 9, 11 och 12 ska anses 
som besvarade och ger sektor bildning i uppdrag att förtydliga rådande rutiner - 
som redogörs för i tjänsteskrivelsen - i framtagandet av modersmålspolicy.  

6. Kommunfullmäktige avslår att-sats 10. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-04-05 KS 2021/153 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i 
Lilla Edet 
 
Dnr KS 2021/153 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Anders Willgard (SD) inkom 2021-04-12 med en 
motion om förslag på en ny modersmålspolicy för Lilla Edets kommun. 
 
Motionen består av 12 att-satser att besvara. Motionen remitterades till 
Bildningsnämnden för att besvara att-satserna. Sektor Bildning bedömer att 
organisering och genomförande av modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer de 
statliga författningarna. Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de 
förordningar som gäller för verksamheten.  
 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Sektor kommunledning föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning 
till Bildningsnämndens remissvar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 
Bildningsnämndens protokoll 2021-11-23 § 99 
Motion från Johan Sösaeter Johansson och Anders Willgard (SD), daterad 2021-04-12 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
  
 
Erica Björklund 
Verksamhetscontroller 
erica.bjorklund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Bildningsnämnden 
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Motion 

Kommunfullmäktige 
2021-04-12 

 
 

 
Idag erbjuds modersmålsundervisning på mycket osäkra grunder, samtidigt utgör detta en stor 
utgift för kommunerna. 

Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet och vi har inga synpunkter på 

att skolelever studerar föräldrarnas modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av 
kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad 
lagen säger, istället för det godtycke som råder idag. 

Minoritetsspråk ska – i kraft av sin särskilda status - dock  ska vara föremål för några 

inskränkningar. 

Något entydigt vetenskapligt underlag för att modersmålsundervisning skulle stärka elevens 

prestationer i andra ämnen finns inte. En dansk undersökning visar tvärtom motsatsen, att 
modersmålsundervisning är en verkningslös metod att stödja elever som läser detta. 

Därför bör praxis för modersmålsundervisning stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som 
styr idag. Nedan följer några förslag som förbättrar undervisningen och begränsar erbjudandet 
om modersmålsundervisning det till de elever som uppfyller de formella kraven. 

 
Forskning (1) från Danmark, som är validerad av en expertgrupp (till skillnad från alla svenska 
undersökningar), säger med all önskvärd tydlighet att modersmål varken gör från eller till vad 

gäller utvecklingen i det språk som talas i landet. Detta innebär att man lägger stora pengar och 
personella resurser på något som inte hjälper denna grupp av barn eller samhället i stort.  

(1) https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170503-ingen-entydige-effekter-af-
forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning 

I skollagen 10 kap. fastslås att: 
 

 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och  
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2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte 

är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana 

föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett 
visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.” 

Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och 

gymnasiesärskola. Då är det alltså ett ” -krav”. I övriga skolformer är detta bara ett ”bör-krav”. 

• ”Bedömning och betygsättning  Elevens 
visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån  eller 
ämnesplanen.” 
 

• ”Det är  som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och 
motsvarande skolformer, medan  ansöker om modersmålsundervisning i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  Inom 
kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.” 
 

• ”Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om 
 

det finns  som har rätt till undervisningen 

dessa elever  i språket, och 

det finns en ” 

• ”Det är  att bedriva 
modersmålsundervisning.” 
 

• ”Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i 
grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda 
undervisningen i ” 

 

Vi har alltså att förhålla oss till att: 

• eleven ska ha  (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet och 
•  skall prata modersmålet och 

• det skall vara  i hemmet och 

• behöriga elever i kommunen ansöker om detta.   

• En  (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och 

• modersmålsundervisning ska  i grundskolan och gymnasiet samt liknande 
former och 

• max  undervisning är ett ”skall-krav”. 
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Förvaltningen måste alltså säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det talas i 
hemmet. 

Utifrån ovanstående punkter ber vi nu förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument 
som kan gälla i vår kommun. Nedanstående 10 punkter skall beaktas med särskild vikt. 

Följande punkter bör implementeras vad gäller modersmålsundervisning: 

 

 
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller 

goda (betyg C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller 

C-språk från åk 6 och uppåt och ta fram ett test i det aktuella modersmålet för att fastställa 
att den efterfrågade kunskapen finns, innan eleven erbjuds modersmålsundervisning. I de 

yngre åldrarna så finns nationella prov samt muntligt prov som möjlighet. Provet tas fram 

av en extern instans och är likvärdigt för alla elever och ökar på så sätt kvaliteten. 
 

 

 
Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i 

hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 

 

 

 

I tider av mycket hårt ansträngd ekonomi i kommunerna måste vi prioritera bort 

verksamheter som inte är lagstadgade. Dessutom visar den senaste undersökningen från 
Danmark att det varken gör från eller till för elevens språkutveckling. Därför är det en 

kostnad som skall skäras bort. 

 

 

 
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju 

år, även om man inte har sökt visa terminer. 

 

 

 
En lämplig lärare i alla andra ämnen har legitimation för det ämnet som man skall 
betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle omfatta modersmålslärare är en 

sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt Sverigedemokraterna Lilla 
Edet, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand 

legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella 

språket. Vi är dock medvetna om att det är varje rektor som bestämmer detta men för att 
öka likvärdigheten och kvaliteten kring modersmål så anser vi att ett förtydligande är på 
plats. 
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Idag finns ingen tidsgräns för när eleven senast skall ha sökt modersmål. Detta finner vi 
orimligt, då det är omöjligt att rekrytera en lämplig pedagog med så snäv tidsram om alla 

regler om anställning skall följas. Det kan varken vara fackets eller sökandes åsikt att vi 

skall hoppa över dessa processer. Därför bör rektorerna ges rimlig tid att hitta adekvat 
personal, en rimlig tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. 

Sökande som inkommer med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till 

modersmål den terminen.  
 

 

 

Barn som läser modersmål som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål 

efter ordinarie skoltid. Det är inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på 
modersmål och missa viktiga lektioner. Målet med skolan måste vara att ge dessa elever 

bästa möjliga chans att lyckas i skolan för att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller 

vidare studier. Då är det kontraproduktivt att låta dem missa viktiga lektioner. Detta 
tillsammans med fjärrundervisning gör att lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med 

alla elever som har samma språk samtidigt så länge kvoten elever inte överstiger 

kommunens rekommendation på max elever per klassrum. 
 

 

 
Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en extremt hög lärartäthet, 

som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall handlar det 

dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som bor och 
arbetar på annan ort. Fjärrunderisning är ett alternativ som möjliggör samordning och 

skulle bespara Lilla Edets kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. 

Då avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för 
eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare. Goda exempel och färdiga koncept 

finns redan idag. 

 

 

 
Kravet är väldigt tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska 

finnas för att det skall behöva erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera 

språk samtidigt innebär en orimlig och helt ineffektiv undervisningssituation och detta 
tillvägagångssätt ska inte användas för att komma runt kravet på fem sökande elever. 

 

 

 

Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att 

kommunen måste erbjuda det. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen 
modersmålsundervisning i det aktuella språket den terminen. 

 
När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt 
Skolverkets föreskrifter i frågan så avser vi erbjuda modersmål till de barn som så önskar. 
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• https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning 
• https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersmal-och-

studiehandledning-pa-modersmal-i_H6B138 

 
  modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edets kommun i större utsträckning 

än vad lagen kräver. 
 

  Lilla Edets kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. 
 

  ett språkkravstest införs i Lilla Edets kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella 

språket. 

 

  ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av 

Lilla Edets kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet 

samt att språket talas i hemmet uppfylls. 
 

  modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun inte ska erbjudas i förskola, 

förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det. 

 

  Lilla Edets kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum. 

 

  i Lilla Edets kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en 

”lämplig lärare.” 

 

  en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska ha inkommit till Lilla 

Edets kommun. 

 

  modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun skall bedrivas efter ordinarie skoltid. 

 

  Lilla Edets kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 

fjärrundervisning. 

 

  modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner. 

 

  kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas. 

 
 
 
 
 
 

Gruppledare 
Ledamot kommunfullmäktige 

Ledamot kommunfullmäktige 
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Bildningsnämnden protokoll 2021-11-23 
 

 
§ 99 
Svar på motion om ny policy för modersmålsundervisning i 
Lilla Edet 
Dnr BIN 2021/162 
 
Sammanfattning 
Johan Sösaeter Johansson (SD) och Anders Willgard (SD) inkom 2021-04-12 med en 
motion med förslag om ny policy för modersmålsundervisningen i Lilla Edet.  
 
I motionen har Sektor Bildning fått 12 att-satser att besvara. (Se nedan) 
 
Sektor Bildning bedömer att organisering och genomförande av 
modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer de statliga författningarna.   
 
 

1. Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edets kommun i större 
utsträckning än vad lagen kräver.  

Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de förordningar 
som gäller för verksamheten. 

 
2. Att Lilla Edets kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning.  

Skolans regelverk tydliggör vilka krav huvudmannen har. 
Modersmålsundervisningen i Lilla Edet följer skollagen och de förordningar 
som gäller för verksamheten. 

 
3. Att ett språkkravstest införs i Lilla Edets kommun innan modersmål erbjuds i 

det aktuella språket.   

I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren att eleven 
har grundläggande kunskaper. Elevernas kunskaper bedöms av 
modersmålsläraren innan plats i modersmålsgrupp erbjuds. En 
bedömningsmall, framtagen av Enheten för flerspråkighet (EFF), för att 
kartlägga kunskapsnivån i aktuellt språk finns för bedömning. Skolverket har 
inget testmaterial för att bedöma elevernas grundläggande kunskaper. 

 
4. Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 

modersmålsundervisning av Lilla Edets kommun om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls.  

Ensamkommande barn som inte bor med vårdnadshavare kan anses ha ett 
dagligt umgängesspråk via telefon, digitala kanaler, i boendet med släktingar. 
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Grundskolan i Lilla Edets kommun har ett fåtal ensamkommande elever och vid 
ev. ansökan kan plats erbjudas. 

 
5. Att modersmålsundervisningen i Lilla Edets kommun inte ska erbjudas i 

förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver 
det.  

Lilla Edets kommun erbjuder inte modersmålsundervisning inom förskola, 
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar. 

 
6. Att Lilla Edets kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från 

startdatum.  

Grundskolans kursplan i modersmål är utformad utifrån att eleverna studerar 
ämnet under 9 år. Att begränsa elevens rätt att läsa modersmål i sju år skulle 
innebära att de elever som är födda här eller migrerade till Sverige innan start i 
årskurs 1 skulle behöva avsluta sina studier efter år 7.  Det medför minskade 
möjligheter för eleven att nå ett högre betyg. 

 
7. Att i Lilla Edets kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga 

definitionen av en ”lämplig lärare”.  

Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från 
legitimationskravet och får tillsvidareanställas som lärare. Lilla Edets mål är att 
kunna rekrytera lärare med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål eller 
lärare med svensk legitimation i annat ämne med goda språkkunskaper i sitt 
modersmål. Ett samarbete mellan skolenheterna finns för att tillgodose 
ämnesbehoven. Flerspråkiga lärare kan ha delade tjänster och undervisa både i 
modersmål och andra skolämnen. I de fall Lilla Edets kommun inte kan 
rekrytera lärare med legitimation är examen från högskola/universitet 
meriterande. Lilla Edets kommun uppmuntrar modersmålslärare att komplettera 
sin utbildning för att erhålla en svensk lärarlegitimation, vilket pågår för några 
av kommunens modersmålslärare. 

 
8. Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha 

inkommit till Lilla Edets kommun.  

Elevens ansökan för modersmål gäller tills vidare och avser hela grundskolan. 
Elever i förskoleklass ansöker under vårterminen innan de börjar årskurs 1. 
Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig 
grupp i samband med respektive terminsstart. Ett fåtal elever ansöker under 
pågående läsår, då i huvudsak elever som har flyttat till kommunen och som 
deltagit i modersmålsundervisning i sin tidigare skola. Om grupp och lärare 
finns har eleven då möjlighet att börja. Grupper startar inte under pågående 
termin för att elevantalet medger det. 
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9. Att modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun skall bedrivas efter ordinarie 
skoltid.  

Modersmålsundervisning i Lilla Edet sker enbart efter ordinarie skoltid. 
 

10. Att Lilla Edets kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning. 

Lilla Edets kommun har utrett möjligheterna till fjärrundervisning. 
Fjärrundervisning ska, enligt lagstiftningen, bedrivas i lokaler som skolenheten 
disponerar. En handledare måste finnas närvarande där eleverna befinner sig. 
Det innebär en kostnad för två personer, lön för både en modersmålslärare och 
en handledare. I Lilla Edet samlas eleverna på en skolenhet för att möjliggöra 
större elevgrupper. Så långt det går schemaläggs lektionerna på samma tid. 

 
11. Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma 

lektioner.  

Olika språk undervisas inte tillsammans. Det finns språk som är nära 
besläktade, vilka kan ses som dialekter och som undervisas samtidigt. 
Exempelvis språkgrupperna persiska-dari, två grenar av persiska. Kroatiska-
bosniska-serbiska, tidigare serbokroatiska.  

 
12. Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall 

erbjudas.  
I Lilla Edet krävs minst fem sökande elever i det aktuella språket för att 
modersmålsundervisning ska erbjudas.  

 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 54/2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Motion om ny policy för modersmålsundervisning i Lilla Edets kommun 
 
Sociala konsekvenser 
Sektor Bildning bedömer att flera av motionens förslag skulle begränsa elevernas 
möjlighet att delta i modersmålsundervisningen. Modersmålet har stor betydelse för 
barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål 
ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Genom 
undervisningen ges möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och 
samhället utifrån ett jämförandeperspektiv av språk och kultur.   
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Yrkanden 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar 

1. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 1 om 
att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Lilla Edet i större utsträckning 
än vad lagen kräver.  

2. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 2 och 
ger därmed sektor bildning i uppdrag att upprätta en modersmålspolicy för Lilla 
Edets kommun där det lokala regelverket och arbetet kring 
modersmålsundervisning regleras. 

3. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats 4. om att 
ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas 
modersmålsundervisning av Lilla Edets kommun om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet 
uppfylls.  

4. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla att-sats nr. 7 om 
att i Lilla Edets kommuns policy förtydliga definitionen av en “lämplig lärare”.  

5. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att, att-satserna; 3, 5, 6, 8, 9, 
11 och 12 ska anses som besvarade och ger sektor bildning i uppdrag att 
förtydliga rådande rutiner - som redogörs för i tjänsteskrivelsen -  i framtagandet 
av modersmålspolicy. 

6. Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå att-sats 10.  

 
Kristian Hermansson (S) yrkar avslag till motionen i sin helhet samt avslag till Johan 
Sösaeter Johanssons (SD) yrkanden punkt 1-5. 
 
Andreas Freiholtz (SD) och Anders Willgard (SD) yrkar bifall till Johan Sösaeter 
Johanssons (SD) yrkande. 
 
Markus Hallman (C) och Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till Kristian 
Hermanssons (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller  
Kristian Hermanssons (S) förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 
Johan Sösaeter Johansson (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Anders Willgard (SD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 62 
Digitaliseringstrategi för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/266 
 
Sammanfattning 
Digitaliseringsstrategin ska stärka, styra och driva det förändringsarbete och nya 
arbetssätt som krävs för en effektivare och enklare vardag för våra invånare, företagare 
och medarbetare. Strategin följer den inriktning och struktur som Regeringen och 
myndigheten för digital förvaltning angett för regeringens digitaliseringsstrategi. Den 
digitala strategin ska ses som kommunens verktyg för att, genom digitaliseringens 
möjligheter, bidra till att Lilla Edet kommuns vision uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Digitaliseringsstrategi för Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram digitaliseringsstrategin görs inom budgetram för 2022 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-12 Dkod KS 2022/266 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Digitaliseringsstrategi för Lilla Edets kommun 
 
Dnr Dkod KS 2022/266 
 
Sammanfattning 
Digitaliseringsstrategin ska stärka, styra och driva det förändringsarbete och nya 
arbetssätt som krävs för en effektivare och enklare vardag för våra invånare, företagare 
och medarbetare. Strategin följer den inriktning och struktur som Regeringen och 
myndigheten för digital förvaltning angett för regeringens digitaliseringsstrategi. Den 
digitala strategin ska ses som kommunens verktyg för att, genom digitaliseringens 
möjligheter, bidra till att Lilla Edet kommuns vision uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Digitaliseringsstrategi för Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram digitaliseringsstrategin görs inom budgetram för 2022 
 
Bakgrund 
Kommunens organisation behöver grundläggande förutsättningar för arbetet med 
digitalisering. Under första delen av 2022 har arbetet pågått med att ta fram en 
Digitaliseringsstrategi för Lilla Edets kommun. Digitaliseringsstrategin ska ge 
kommunens organisation förutsättningar att lyckas med en hållbar digitalisering som 
ger kommuninvånarna bästa möjliga service och ger ett mer effektivt arbetssätt.   
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategin för Lilla Edets kommun. 
 
 
Kim Borg 
IT-chef 
kim.borg@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Leif Gardtman, bildningschef 
Lotte Mossudd, socialchef 
Karin Holmström, samhällsbyggnadschef 
Kim Borg, IT-chef 
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Inledning 

Lilla Edet kommuns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för verksamhetens arbete med 
digitalisering. 

I regeringens digitaliseringsstrategi fastställs att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Här uttalas även visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige där 
digitaliseringen förväntas förenkla vardagen, minska stress, öka konkurrenskraften, skapa nya jobb 
och utveckla Sveriges starka sidor med infrastruktur, teknikvänlighet och en väl fungerande offentlig 
sektor. 

Med begreppet digitalisering avses den förändring som pågår i samhället där individer och 
verksamheter enklare kan samverka genom att använda modern teknik. I den digitalisering som sker i 
samhället tillkommer ständigt ny teknik som möjliggör att tjänster och servicefunktioner kan utformas 
på effektivare sätt.  

Mål med strategin 
Strategin ska ge kommunens organisation förutsättningar att lyckas med en hållbar digitalisering som 
ger kommuninvånarna bästa möjliga service och ger ett mer effektivt arbetssätt.  

Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och prioriteringar i Lilla Edet kommuns arbete 
med digitalisering. Digitaliseringsstrategin ska ge tydlighet vad gäller digitala prioriteringar för att 
skapa förutsägbarhet, hållbarhet och flexibilitet för kommunens digitala lösningar och tjänster.  

Detta innebär att alla kommunens verksamheter och kommunala bolag som använder och nyttjar 
kommungemensamma digitala lösningar omfattas av strategin. 

Målet är inte digitalisering i sig, utan att skapa mervärde genom de möjligheter, nyttor och effekter 
som digitaliseringen medför. Med stöd av digitaliseringen ska vi kunna göra saker på nya sätt med hög 
kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för kommuninvånare, medarbetare, 
näringsliv och besökare. 

  

113



   
Sektor kommunledning 

IT-enheten 
Digitaliseringsstrategi 

     
 
Digitaliseringsstrategin och kommunens vision  
Kommunens vision om att erbjuda god service och tillgänglighet till kommuninvånare ger 
digitaliseringen en förstärkt riktning. Utvecklingen av digitala tjänster ska genom inflytande och 
delaktighet alltid utgå från kommuninvånarens situation, förmåga och behov.  

Moderna digitala verktyg och tjänster som gör vardagen enklare för våra kommuninvånare och 
minskar behovet av resor och fysiska möten vilket bidrar därmed till ett attraktivt samhälle. 

Digitaliseringsstrategin ska uppnås genom att tillgodose lösningar och tjänster med ett tydligt fokus på 
kommunens invånare och näringsliv. Strategin bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att 
nyttja digitaliseringens möjligheter och strävan att ligga steget före och våga prova nya idéer.  
 

Två huvudprinciper 
Inflytande och delaktighet inger förtroende och respekt för invånares kunskap och med egen förmåga 
skapar kommunen tjänster och lösningar där invånare kan lösa sina ärenden utifrån principen digitalt 
först1. Detta innebär att när det är möjligt och lämpligt ska digitala lösningar prioriteras.  

En annan princip är ”Gräv där du står” som bör tillämpas när det finns möjlighet att använda en 
enhetlig digital plattform. Detta säkerställer hållbarhet, förutsägbarhet, kostnadseffektivitet och 
återanvändbarhet. 

 

Kommunens verksamhet ska prioritera följande huvudprinciper: 

  

 

1 Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige, en princip som 
säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med privatpersoner och företag. 

 

  

1

DIGI T A L T F ÖR S T

2

GR Ä V D ÄR DU S T ÅR
A n v ä n da befintliga lösni n gar o c h s y s t em f ör en en h etlig digital pla t t f o r m s k a p r io r i t e r as 
f ör b ästa k ostn a dsef f ektivi t et
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Strategiskt fokus 
 

 

  

GOD SER V ICE OCH TIL L GÄNGLIGHET
K ommu n en s k a p r io r i t e r a o c h m öjliggö r a en god se r vi c e o c h tillgä n glig h et f ör v å r a 
i n v åna r e, besö k a r e o c h nä r i n gsli v . Ö k a d själ v se r vi c e m ed f o k us p å digita l t f ö r s t 1

EFFE K T I V ARE AREBE T SS Ä T T
K ommu n en s k a p r io r i t e r a o c h m öjliggö r a fler ef f ekti v a a r betssä t t o c h do k u m en t e r a de 
ge m ensamma p r o c esser

I N V ÅNARNAS BEH O V S T Y R V Å R T U PP DR A G

ENHETLIGA DIGI T A L A P L A T T F ORMAR

Ö K A DIGI T AL F ÖRM Å GA OCH K OM P ETENS
Ö k a k ommu n ens digitala f ö r m å ga ge n om k ompe t ensu t v e c kli n g o c h delaktig h e t . 
De t ta k an v a r a ge n om k uns k apsut b y t e o c h del a d in f o r mation

IN F ORM A TIONSSÄKERHET

7

6

4

3

2

1

T Y DLIG LEDNING OCH S T Y RNING
F ör a t t l y c k as m ed digitalise r i n g be h ö v s t y dlig sa m o r dni n g a v u t v e c kli n gsa r be t et f ör a t t 
p å b ästa sä t t m öta f r amtida be h o v m ed n y tän k a n de, k r etivi t et o c h in n o v ation

5
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God service och tillgänglighet 
Kommunens ambition kring digitalisering är att ge bästa service till våra invånare och näringsliv 
genom moderna tjänster och verktyg. Tjänsterna ska erbjuda enkelhet för invånare och näringsliv i 
kontakten med kommunens verksamheter. 
 
▪ Digitala tjänster samlade på ”Mina sidor” (minasidor.lillaedet.se) 
▪ Kommunen utvecklar tjänster som är enkla, tydliga och säkra 
▪ Tjänster fungerar med standardiserade iDP-tjänster som t ex BankID och FrejaID 
▪ Enkelt betala för kommunens tjänster med betalkort, Swish eller faktura 
▪ Skicka meddelanden till invånares digitala brevlådor, e-post eller SMS 

 

Effektivare arbetssätt 
Kommunens personal och verksamheter behöver vara flexibla och våga förändra befintligt arbetssätt. 
För att kommunens verksamheter ska bli effektivare måste gamla arbetssätt utmanas. Det är inte 
hållbart att fastna i gamla vanor och arbetssätt som ökar belastning och bidrar till sämre kvalité.  
Förutsättningen för effektiva arbetssätt behöver tydligt dokumenterade processer som verksamheterna 
utvecklar och förvaltar. Detta säkerställer bättre leveranser utan resursslöseri. 

▪ Dokumenterade verksamhetsprocesser 
▪ Utveckling av nya och befintliga processer 
▪ Eventuella organisationsförändringar kan behövas 
▪ Kommunens verksamheter följer en process för anskaffning av verksamhetssystem 
▪ Kommunen har en gemensam modell för systemförvaltning 

 

Invånarnas behov styr vårt uppdrag 
Det kommunala uppdraget innebär att erbjuda god service och göra det enkelt att leva och verka i Lilla 
Edets kommun. En förutsättning för detta är att beslut och vägval kännetecknas av viljan att möta 
behoven från invånare och näringsliv. Kommunens verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta 
med delaktighet för invånare och näringsliv för att ge möjligheten att kunna påverka vägval för 
digitala behov. 

▪ Utveckling och prioritering utgår från kommunens invånare och näringslivets behov 
▪ Invånare och näringsliv involveras i utvecklingen för att anpassas efter målgruppen 
▪ Kommunens verksamheter arbetar tvärfunktionellt och proaktivt för att möta invånare och 

näringslivets behov 
 

Enhetliga digitala plattformar 
Digitalisering har ett stort behov av möten över gränserna; verksamhet, teknik, juridik, 
kommunikation och informations- och cybersäkerhet. Tydlighet kring anskaffning, upphandling, 
utveckling, IT-infrastruktur samt kommungemensamma IT-tjänster ger enhetliga digitala plattformar 
att utgå från och mötas på, vilket underlättar vårt arbete och säkerställer bättre service och 
tillgänglighet. ”Gräv där du står”. 
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▪ Gemensamma utvecklingsbehov hanteras och prioriteras tillsammans 
▪ Tydliga forum och kanaler underlättar ett tvärfunktionellt arbetssätt 
▪ Kommungemensamma e-tjänster hanteras och tillhandahålls av IT-enheten 
▪ Kommunens ambition är att standardisera och konsolidera teknikplattformar och e-tjänster  

 

Tydlig ledning och styrning 
Digitaliseringen ger många nya möjligheter och kommer ställa nya krav på kommunens verksamheter 
och arbetssätt. De tjänster som kommunen idag erbjuder kommer att behöva anpassas till nya behov. 
Kommunens invånare och näringsliv ska kunna lösa sina ärenden på nya sätt utifrån principen digitalt 
först1. Repetitiva uppgifter kan ersättas med tekniska lösningar och frigöra tid för kärnverksamhet och 
utveckling. 

▪ Lösningar tas fram med en strävan efter hållbarhet  
▪ Modet att prova nya idéer uppmuntras  
▪ Aktivt förändringsarbete för att lyfta fram det positiva med digitalisering 

 

Ökad digital förmåga och kompetens 
Lilla Edets kommun ska ge verksamheterna stöd i att öka den digitala förmågan och kompetensen. 
Genom digitala utbildningar och samarbetsforum ge verksamheterna bättre förutsättningar att känna 
sig trygga i kunskap och beslut kring digitalisering. 
 
▪ Lärdomar från goda och mindre goda exempel implementeras i digitaliseringsarbetet  
▪ Sträva efter att utvecklas och öka kompetenser   
▪ Nya möjligheter utforskas via samarbeten 
▪ Genom E-utbildningar och samverkan öka mognaden kring digitalisering 

 

Informationssäkerhet inger förtroende 
Med dagens och framtidens digitalisering så ökar behovet av att använda information. Vikten av att 
säkerställa korrekt hantering av informationen är stor. Kommunen behöver vidareutveckla sitt 
systematiska arbete med informations- och cybersäkerhet för att säkerställa att individens integritet, 
säkerhet och rättigheter tillgodoses i mötet med ny teknik och nya vanor. 

▪ Arbetet med informations- och cybersäkerhet utgår från gemensamma analyser och juridiska 
krav  

▪ Hantering av data ska följa ändamålet för den kommunala verksamheten 
▪ Arbetet med att identifiera och hantera hot mot informationstillgångar och digitala tjänster är 

ständigt pågående  
▪ Arbetet stöd av kommunens beslutade informationssäkerhetsstrategi 
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Uppföljning 
Digitaliseringen ska planeras och följas upp genom av nämnderna beslutade digitaliseringsplaner med 
mål och aktiviteter som verksamheterna tagit fram och där arbetet samordnas av sektor 
kommunledning. 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika kommunens digitaliseringsberedning, leder, samordnar och 
följer upp kommunens gemensamma behov av digitala lösningar som krävs för nuvarande och 
framtida behov.  

Nämnderna beslutar om och ansvarar för respektive digitaliseringsplan. Kommunens verksamheter ska 
följa sina digitaliseringsplaner för efterlevnad och ansvara för att den egna verksamheten bedrivs efter 
Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp digitaliseringsstrategin. 

Strategin kan vid behov revideras för att anpassas efter samhällets eller kommunens utveckling. 

K O MM U N L E D N I N G S A M H Ä LL E BI L D N I N G SO C I A L T J Ä N S T

D i g it al is e r i n g ss t r a t e gi

Di g it a l i s e r i n gs p l a n Di g it a l i s e r i n gs p l a n Di g it a l i s e r i n gs p l a n Di g it a l i s e r i n gs p l a n

S OL T A K

D i g i t a l i s e r i n g s p l a n

E D E T H U S

D i g i t a l i s e r i n g s p l a n
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 63 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram 
för miljömålen 2022-2025 
Dnr KS 2022/202 
 
Sammanfattning 
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland beslutades i slutet av år 2021. Kommunerna har av länsstyrelsen getts 
möjlighet att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet.  
 
Kommunstyrelsen föreslås göra nio åtaganden fördelade inom samtliga fyra utmaningar 
som beskrivs i åtgärdsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen 
Redovisning av åtaganden 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga åtaganden bedöms kunna utföras i stort sett inom ramen för ordinarie 
verksamhet, men innebär att uppgifterna får prioriteras framför andra uppgifter som 
åligger kommunen att utföra. I något fall kan statligt bidrag sökas för huvudsaklig 
finansiering.  
 
Sociala konsekvenser 
Genomförandet av åtgärderna innebära en positiv påverkan på den yttre miljön liksom 
inomhusmiljön. Några insatser gynnar särskilt barn och vissa kan höja kvalitén i 
kommunens underlag vid fysisk planering. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 
Kommunstyrelsen beslutar om åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen enligt 
framtaget förslag och överlämnar dessa till länsstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen enligt 
framtaget förslag och överlämnar dessa till länsstyrelsen för kännedom. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-10 KS 2022/202 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland 
 
Dnr KS 2022/202 
 
Sammanfattning 
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland beslutades i slutet av år 2021. Kommunerna har av länsstyrelsen getts 
möjlighet att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet.  
 
Kommunstyrelsen föreslås göra nio åtaganden fördelade inom samtliga fyra utmaningar 
som beskrivs i åtgärdsprogrammet.  
 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen 
Redovisning av åtaganden 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga åtaganden bedöms kunna utföras i stort sett inom ramen för ordinarie 
verksamhet, men innebär att uppgifterna får prioriteras framför andra uppgifter som 
åligger kommunen att utföra. I något fall kan statligt bidrag sökas för huvudsaklig 
finansiering.  
 
Sociala konsekvenser 
Genomförandet av åtgärderna innebära en positiv påverkan på den yttre miljön liksom 
inomhusmiljön. Några insatser gynnar särskilt barn och vissa kan höja kvalitén i 
kommunens underlag vid fysisk planering. 
 
Bakgrund 
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland beslutades i slutet av år 2021. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 
och berör regionala och lokala aktörer i Västra Götalands län. Detta åtgärdsprogram är 
en reviderad version av åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
2017–2021. Inom ramen för det tidigare åtgärdsprogrammet genomfördes en rad olika 
åtgärder inom utmaningarna Minskad klimatpåverkan och ren luft (KL), Hållbar 
användning av vattenmiljöer (V), Hållbart brukande av skog och odlingslandskap (SO) 
och God bebyggd miljö och hållbar konsumtion (BK). 
 
Ett detaljerat underlag som beskriver åtgärderna närmare finns att hitta på 
https://www.hallbartvg.se/utmaningar/. Kommunerna har av länsstyrelsen getts 
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möjlighet att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet. Förvaltningen har bedömt 
kommunens möjligheter att göra åtaganden och diskussion har förts med 
kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom följande 
åtgärder: 
 
KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt 

samhälle 
 
V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 
 
SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

b)   Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala 
beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 
SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 
 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk 

planering 
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser 

 
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 
 
BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
tillsynsmyndighet 

 
BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som 
passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för 
hanteringen av planärenden. 

 
BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 

kompensationsåtgärder 
a)    Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och      

utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk 
kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen enligt 
framtaget förslag och överlämnar dessa till länsstyrelsen för kännedom. 
 
 
 
Kristian Nordström 
Miljö- och byggchef 
kristian.nordstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kristian Nordström, miljö- och byggchef 
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010-224 40 00 (vxl) 
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www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 

 

 

  Till Kommunstyrelsens ordförande 

 
Nu lanserar vi det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för 
ett hållbart Västra Götaland 

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala må-

len för hållbar utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra 

Götaland arbetar vi även med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Ut-

maningarna för att nå målen är globala men lösningarna är många gånger lokala. 

Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att omsätta dessa globala åta-

ganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra men viktiga 

arbete. 

För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med 

kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdspro-

grammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I det nya pro-

grammet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som främjar klimat och biologisk 

mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både regionalt och nat-

ionellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram emot 

ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

Årets miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Lä-

get är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generat-

ioner. Det är av största vikt att vi inte tappar modet i detta läge utan istället blickar 

framåt och skruvar upp tempot i miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi 

göra märkbar skillnad som främjar både miljön och klimatet och ni kommuner har 

en viktig roll i detta.  

Lanseringen av åtgärdsprogrammet kommer att äga rum digitalt den 16 mars. Eve-

nemanget är öppet för alla aktörer som vill delta i åtgärdsarbetet med Miljömålen, 

vi hoppas att din kommun är med vid det tillfället. Det är dags att gemensamt kraft-

samla så att vi kan skapa ett hållbart Västra Götaland!  

 

Lisbeth Schultze, Tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 
 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 
avses som huvudaktörer för genomförandet.  

 

Organisationens namn: 

 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 
 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 

 

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden. 

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 
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V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs.  

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts. 

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen. 

 

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

 

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 

 

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar 

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer  

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

 

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 
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Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker 

 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 

☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.  

☐ c) Skydda tätortsnära skogar. 

 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

 

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp 
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☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser  

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

 

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

 

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 
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Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare  

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 

 

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

 

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

 

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

 

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 
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Instruktioner för att skicka in formuläret 
 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

 

Epost: 

 

Telefon: 

 

 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1    

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

Kontaktperson 2 

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-16 KS 2022/98 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
KÄRRA 10:2 - Begäran om nytt vägnamn i Kärra 
 
Dnr KS 2022/98 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på den sydvästra infarten till 
LILLA EDET KÄRRA 10:2 markerad i bilaga A. Fastigheten är belägen söder om Göta 
i området Kärra. Förslaget är Pålkaparevägen. Se bilaga A och B för vägsträckning i 
rött och övrig relevant information. 
 
Ärendet 
Befintliga förutsättningar 
På fastighet KÄRRA 10:2 finns ett bostadshus på östra sidan av fastigheten med utfart 
mot den icke namnsatta enskilda vägen till öster om fastigheten. I den västra delen av 
fastigheten har fastighetsägaren sin verksamhet med utfart på enskild väg över 
angränsande fastigheten KÄRRA 2:24 västerut mot den statliga vägen 2002.  
 
Fastigheten KÄRRA 10:2 har rätt att använda denna enskilda väg över KÄRRA 2:24 ut 
mot väg 2002 enligt en fastighetsjuridisk rättighet. Det finns inga gällande planer i 
området och det är beläget utanför tätbebyggt område. 
 
Grund till förslaget 
Fastighetsägaren till LILLA EDET KÄRRA 10:2 har problem med att blåljuspersonal 
och övriga besökare har svårt att hitta rätt ingång till dennes verksamhet. De kör i stället 
in från den östra sidan där fastighetens bostadshus ligger, verksamheten är avskild med 
ett staket från den sidan vilket gör området svåråtkomligt från öst. Tanken är att sätta en 
ny adress för verksamheten med det nya vägnamnet. Detta bör göra det enklare att skilja 
på infarten till bostadshuset och infarten till verksamheten. 
 
Bakgrunden till namnförslaget är att det har bedrivits verksamhet i form av kapning av 
betongpålar på fastigheten sedan 34 år tillbaka. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/99 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
Kartbilaga B – Väghållare och vägnummer för befintliga vägar ur Trafikverkets NVDB 
Bilaga C – Akt 1562-194 – Avstyckning, Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering 
Bilaga D – Akt 1562-658 - Fastighetsreglering 
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Finansiering 
Vägnamnskylt, finansieras av fastighetsägaren. 
 
 
 
Synpunkter 
Närmsta grannar och relevanta myndigheter har fått förfrågan om att lämna synpunkter. 
Inga synpunkter har kommit in. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Pålkaparevägen för infartsvägen till 
fastigheten LILLA EDET KÄRRA 10:2 
 
Jenny Berntsson 
GIS-tekniker 
jenny.berntsson@lillaedet.se 
0520-65 99 94 
 
 
Beslut expedieras till 
Geodataenheten 
 
Beslut delges  
Blåljusenheten 
Berörda fastighetsägare 
Enheten för Stadsmiljö och trafik 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jenny Berntsson, GIS-tekniker.                                                                                  
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef. 
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Bilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sträckan för förslaget på nytt namn är markerat med rött i kartan. 
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Bilaga B – Väghållare och vägnummer för befintliga vägar ur Trafikverkets NVDB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 64 
Försäljning av fastigheten Ström 1:196 och del av Ström 1:65 
Dnr KS 2022/168 
 
Sammanfattning 
SMEBAB Honungsblomster AB avser att köpa och sedan hyra ut ny förskolefastighet 
på Södra Stallgärdet, till Lilla Edets kommun. SMEBAB Honungsblomster AB är ett 
dotterbolag till Skanska Sverige AB.  
 
En ny detaljplan för förskolan arbetas fram, och har under året varit ute på samråd. 
Tidplanen är att förhoppningsvis kunna anta detaljplanen under 2022.  
 
Markförsäljningen genomförs genom försäljning av hel fastighet samt del av fastighet. 
En opartisk värdering har utförts för att bedöma marknadsvärdet.  
 
Mark (del av Ström 1:65) som idag är planlagt som allmän plats avses med den nya 
detaljplanen bli mark för förskoleändamål. Mark från Ström 1:65 ska alltså föras över 
till Ström 1:196. Detta görs i en fastighetsreglering hos Lantmäteriet, med 
överenskommelse om fastighetsreglering till grund. Fastighetsregleringen kan 
genomföras först när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
På marken som ska säljas har det i planarbetet gjorts en miljöteknisk markundersökning. 
Denna markundersökning påvisade förhöjda värden i några provpunkter. Eventuellt kan 
en fördjupad miljöteknisk markundersökning behöva göras.  
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Köpeavtal Ström 1:196 
- Överenskommelse om fastighetsreglering 
- Värdeutlåtande 
- Miljöteknisk markundersökning 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får intäkt för markförsäljning, 2,1 miljoner. Förrättningskostnader bekostas 
av SMEBAB Honungsblomster AB. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens planerings- och exploateringschef 
i uppdrag att teckna bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetshetsreglering för kommunens del.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fatta beslut om gransknng av 
Detaljplan Södra Stallgärdet så snart som möjligt. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens planerings- och exploateringschef 
i uppdrag att teckna bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetshetsreglering för kommunens del.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att fatta beslut om granskning av 
Detaljplan Södra Stallgärdet så snart det är möjligt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-05 KS 2022/168 
 
 

 
 
 

Försäljning av fastigheten Ström 1:196 och del av Ström 1:65 
 
Dnr KS 2022/168 
 
Sammanfattning 
SMEBAB Honungsblomster AB avser att köpa och sedan hyra ut ny förskolefastighet 
på Södra Stallgärdet, till Lilla Edets kommun. SMEBAB Honungsblomster AB är ett 
dotterbolag till Skanska Sverige AB.  
 
En ny detaljplan för förskolan arbetas fram, och har under året varit ute på samråd. 
Tidplanen är att förhoppningsvis kunna anta detaljplanen under 2022.  
 
Markförsäljningen genomförs genom försäljning av hel fastighet samt del av fastighet. 
En opartisk värdering har utförts för att bedöma marknadsvärdet.  
 
Mark (del av Ström 1:65) som idag är planlagt som allmän plats avses med den nya 
detaljplanen bli mark för förskoleändamål. Mark från Ström 1:65 ska alltså föras över 
till Ström 1:196. Detta görs i en fastighetsreglering hos Lantmäteriet, med 
överenskommelse om fastighetsreglering till grund. Fastighetsregleringen kan 
genomföras först när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
På marken som ska säljas har det i planarbetet gjorts en miljöteknisk markundersökning. 
Denna markundersökning påvisade förhöjda värden i några provpunkter. Eventuellt kan 
en fördjupad miljöteknisk markundersökning behöva göras.  
 
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 
- Köpeavtal Ström 1:196 
- Överenskommelse om fastighetsreglering 
- Värdeutlåtande 
- Miljöteknisk markundersökning 

 
Ekonomi 
Kommunen får intäkt för markförsäljning, 2,1 miljoner. Förrättningskostnader bekostas 
av SMEBAB Honungsblomster AB. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunens planerings- och exploateringschef 
i uppdrag att teckna bifogat köpeavtal och överenskommelse om 
fastighetshetsreglering för kommunens del.  
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Mattias Bengtsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
mattias.bengtsson@lillaedet.se 
Telefon 
 
 
Beslut expedieras till 
SMEBAB Honungsblomster AB 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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    Dnr. KS 2022/168 

    

 

 

 

KÖPEAVTAL 

Parter 

Säljare: Lilla Edets kommun (212000-1496) 1/1 del 

Köpare: SMEBAB Honungsblomster AB                           1/1 del 

               (559313-7002) 

  

1. ÖVERLÅTELSE 

Säljaren överlåter till Köparen fastigheten Lilla Edet Ström 1:196 

Köpeskilling: Enmiljontvåhundranittiosextusen kronor (1 296 000 kr) 

 

2. TILLTRÄDESDAG 

Tillträde sker den dag köpeskillingen erläggs.  

 

3. BETALNING AV KÖPESKILLING 

Köparen erlägger köpeskillingen senast en månad efter att detaljplanen Förskola på 

Södra Stallgärdet vunnit laga kraft.  

Köpeskillingen betalas till kommunens bankgiro 891-0440, märk betalning med PEX 

Ström 1:196. 

 

4. KÖPEBREV 

När köpeskillingen är erlagd ska Säljaren överlämna kvitterat köpebrev till Köparen. 

 

5. BYGGNADSSKYLDIGHET 

Köparen ska bebygga fastigheten Ström 1:196 med en förskolebyggnad. 

Köparen ska ha påbörjat byggnation senast två år från tillträdesdagen, genom 

färdigställd gjutning av bottenplatta eller motsvarande grundkonstruktion för ovan 

nämnda byggnad.  

Utan Säljarens skriftliga medgivande får Köparen inte överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten uppfyllts. 
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6. ANLÄGGNINGSAVGIFT 

Anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, erlägges till kommunen, enligt vid 

anslutningstillfället gällande VA- taxa och faktureras separat till köparen. 

Kostnad för VA- ledningar från förbindelsepunkten och till ansluten byggnad åligger 

Köparen att betala. 

Övriga anläggnings-/anslutningsavgifter betalas av Köparen direkt till respektive bolag.  

För anvisande av anslutningspunkt för el, tele ska Köparen kontakta respektive 

ledningsägare. 

 

7. KOSTNADER 

Köparen svarar för skatter och samtliga avgifter som utgår för fastigheten och som avser 

tiden från och med tillträdesdagen. 

Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga med köpet 

förenade kostnader. 

Bygglov, nybyggnadskarta, samt övriga avgifter bekostas av Köparen.  

 

8. INTECKNINGAR/GRAVATIONER 

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av inteckningar eller 

andra gravationer utöver vad som framgår av fastighetsregistret eller som anges i detta 

kontrakt, förutom att området kan belastas av el- och teleledningar. 

 

9. FÖRSÄKRING 

Köparen ansvarar för skador till följd av byggnation på fastigheterna och ska teckna 

egendoms- och ansvarsförsäkring för byggverksamheten.  

 

10. BESKRIVING AV FASTIGHET 

Köpeskillingen har baserats på att köpeobjektet överlåts i befintligt skick, vilket är väl 

känt av Köparen. Köparen förbinder sig att godta köpeobjektet i nuvarande skick samt 

avstå med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren.  

Köparen är medveten om att angränsande områden är under utbyggnad och godtar de 

olägenheter som kan föranledas av pågående byggarbeten. Köparen har inte rätt till 

ersättning för sådana olägenheter.  

Det är Köparens ansvar att planera tomten och placera huset så att problem med 

dagvatten inte uppstår, på grund av olämpliga lutningar och/eller för lågt placerade 

byggnader. 

Det är Köparens ansvar att anpassa tomt och grundläggning till den befintliga gatans 

höjd.  
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11. ANORDNINGAR 

Om byggnad placeras så att det blir nödvändigt att flytta befintligt el/teleskåp eller 

belysningsstolpe, ska Köparen hos respektive anläggningsägare beställa dessa arbeten 

samt bekosta desamma.  

  

12. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Parterna har överenskommit att föreliggande köpekontrakt reglerar samtliga villkor för 

köpet. Ingendera parten äger rätt att åberopa utfästelser eller åtaganden vilka ej tagits 

upp i detta kontrakt.  

 

13. GILTIGHET 

Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att 

• Byggnadsskyldighet enligt punkt 5 uppfylls.  

• Köpeskillingen i sin helhet erlagts och inkommit till kommunens bankgiro 

senast på tillträdesdagen. 

 

Skulle något av dessa villkor inte uppfyllas skall detta avtal i sin helhet återgå. 

______________________________________________________________________ 

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade där parterna tagit varsitt. 

 

SÄLJAREN   KÖPAREN 

Datum:   Datum: 

 

__________________________ _________________________ 

                                                          

Lilla Edets kommun  SMEBAB Honungsblomster AB 

 

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas av två: 

 

__________________________ ___________________________ 
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    Dnr. KS 2022/168 

    

 

 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

PARTER 

Mellan Lilla Edets kommun (212000-1496), såsom ägare till Ström 1:65, och SMEBAB 

Honungsblomster AB (559313-7002), såsom ägare till Ström 1:196.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningar för detta avtals giltighet är att villkoret nedan är uppfyllt.  

• att fastighetsbildningsbeslut i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering vinner laga kraft.  

Om denna förutsättning ej uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till 

ersättning för någon av parterna.  

 

ÖVERENSKOMMELSE 

Från Lilla Edet Ström 1:65 ska ett område, markerat med rött på kartbilden nedan, 

överföras genom fastighetsreglering till Lilla Edet Ström 1:196. Det aktuella området 

kommer i den nya detaljplanen vara planlagt som S, Skola. Parterna accepterar mindre 

justeringar som kan uppkomma vid förrättningen utan att ersättningen påverkas. 
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ERSÄTTNING 

Ägare till Lilla Edet Ström 1:196, SMEBAB Honungsblomster AB, ska till ägare av 

Lilla Edet Ström 1:65, Lilla Edets kommun, betala 804 000 kronor. Ersättningen 

erlägges inom en månad efter att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.   

 

TILLTRÄDE 

Tillträde till området sker då fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft och 

ersättningen erlagts till kommunen.  

 

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 

Lilla Edets kommun har ansökt om fastighetsreglering där förrättningskostnaden betalas 

av SMEBAB Honungsblomster AB.  

 

AKTMOTTAGARE 

SMEBAB Honungsblomster AB och Lilla Edets kommun ska vara aktmottagare.  

 

FARAN 

Säljaren står för faran fram till tillträdesdagen och köparen står för faran från och med 

tillträdesdagen.  

 

BESKIVNING AV OMRÅDET 

Ersättningen är baserad på att området överlåts i befintligt skick, vilket är väl känt av 

parterna. Köparen förbinder sig att godta området i nuvarande skick, samt avstå med 

bindande verkan från alla anspråk gentemot säljaren.  

Fastigheten är belastad av en ledningsrätt för teleledningar, aktbeteckning 1562-347. 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Parterna har överenskommit att föreliggande överenskommelse reglerar samtliga villkor 

för överenskommelsen. Ingendera parten äger rätt att åberopa utfästelser eller åtagande 

vilka ej tagits upp i denna överenskommelse. 

 

Av denna överenskommelse är två (2) exemplar upprättade där parterna tagit 

varsitt.  

 

____________________                                           ___________________ 

 

Lilla Edets kommun                                                   SMEBAB Honungsblomster AB 
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”Byggrätt förskola”  
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av Lilla Edet Ström 1:196 och del av 1:65.  

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Lilla Edet kommun, genom Maria Wagerland. 

Uppdrag, syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som beslutsunderlag vid eventuell överlåtelse.  

För värderingen gäller nedanstående särskilda förutsättningar. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-01-28. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). 

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i 
jämförelseköpen). 

Särskilda förutsättningar 
Värderingsobjektet utgörs enligt värderingsförutsättningarna av cirka 8 700 kvadratmeter tomtareal (TA) obe-
byggd mark. Värderingen förutsätter lagakraftvunnen detaljplan med byggrätt skoländamål. 

144



2022-01-28 Ordernummer: 179 587   
Fastighetsbeteckning: Lilla Edet Ström 1:196 

 

4 (9) 
Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn har utförts av Sven Jungland 2022-01-20.  

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Förslag detaljplan 
 Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor och flygbilder 
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget i Ström/Slottet i västra delen av Lilla Edet. Avståndet till centrum är fågelvägen 
cirka en kilometer. Värderingsobjektet omfattar enligt värderingsförutsättningarna en areal om cirka 8 700 
kvadratmeter TA. 

 

Omgivningarna utgörs huvudsakligen av småhusbebyggelse, Slottet, bensinstation och gatumark. Värde-
ringsobjektet utgörs i dag av plan ängsmark och ligger i anslutning till Ljungskilevägen/Stallvägen. Lågpunk-
ten i sydost är något sank.  

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Lilla Edet kommun. 
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Miljö 
Värderingsobjektet är inte markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom 
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelast-
ningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Förlag till detaljplan anger för värderingsobjektet Skola och utnyttjandegrad 1 200 kvadratmeter byggnads-
area (BYA) med högsta nockhöjd 8 meter. Tanken är att en förskola skall uppföras. Planförslagets illustration 
indikera en byggnad om 910 kvadratmeter BYA. Med två våningar motsvarar detta för tänkt byggnation en 
byggrätt om cirka 1 800 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Värderingen förutsätter att planförslaget antagits och 
vunnit laga kraft. 

  

Systematisk fastighetsrättslig och samfällighetsutredning utredning har ej utförts. 

3. Marknadsanalys 

Skola/förskola generellt 
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastighets-
marknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Merparten av beståndet ägs fortfarande av 
kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under senare år har emellertid transaktionsaktiviteten 
ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa kommuner valt att sälja delar av sina bestånd 
(för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i fastighetsägande).  

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver verk-
samheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet det vik-
tiga, inte främst driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt 
till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  
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Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat intresse 
för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna typ av 
politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare eller kommunen vilket begränsar hy-
resmarknaden då dessa lokaler inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så 
kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor och inte sällan 
produktionskostnadsbaserade. 

Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. 
På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen 
och barnkullarnas storlek i närområdet. 

Mark 
En stor del av marken för skolor ägs av offentliga aktörer då verksamheterna är ”samhällsnyttiga”. Även 
inslag av intressegemenskap mellan aktörerna förekommer vid markförsäljningar, t ex mellan kommun och 
kommunala bolag. Vid nyexploatering räknar exploatörerna inte med att denna typ av mark ska generera 
några betydande inkomster. Exploatörernas intresse ligger snarare i att exploateringsområdet ska ha en fun-
gerande samhällsservice. Intresset för denna typ av fastigheter har dock ökat markant under senare år och 
prisutvecklingen för denna typ av mark bedöms ha varit klart positiv i takt med att intresset för samhällsfas-
tigheter generellt har ökat. 

Som för de flesta andra varor är det tillgång och efterfrågan som styr marknadsvärdet på detaljplanelagd 
mark. På svagare orter tenderar dock markpriserna att vara baserade på kommunens självkostnad för mar-
kinköp, planläggning, utbyggnad av gator o s v eller i många fall till och med ”politiskt prissatta” med subvent-
ionerade markpriser. Att verksamheter etableras och skapar jobb och skatteintäkter är dessa fall det primära 
syftet med markförsäljningen, lönsamheten i försäljningen är av underordnad betydelse. Hetare orter har 
oftare en bättre fungerande marknad där markpriserna styrs mer av tillgång och efterfrågan än av självkost-
naden. Inslaget av intressegemenskap mellan köpare och säljare är ofta stort. 
 
Transaktionsaktiviteten avseende exploateringsfastigheter (byggrätter) för samhällsfastigheter bedöms ha 
ökat under senare år. Värderingsobjektet har ett relativt bra läge för aktuellt ändamål.  
 

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt.  
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5. Värdebedömning av byggrätt 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter, skola 
I närområdet noteras inga köp för skoländamål. Ett par äldre överlåtelser (2017) avser bostadsändamål 
samt ett LSS-boende. Dessa köpeskillingar uppskattas ligga kring 600-650 kr/kvm BTA och 250-280 kr/kvm 
TA.  

En ortsprisundersökning av försäljningar av mark för skoländamål i Västra Götalands och Hallands län från 
och med 2016 har genomförts. 12 köp noteras, och de flesta avser förskolor. Köpen redovisas i tabell ne-
dan. 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & 

Säljare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 
Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

1854 Partille 
Sävedalen  3 570 

Partillebo AB 
Partille kom-

mun 
april-16 

DP för expansion av 
förskola. Tillåten 
byggnation 950 

kvadratmeter i två 
plan plus 100 

kvadratmeter i ett 
plan. Kommunen be-
kostar utbyggnad av 
allmän plats för 500 

000 kronor. 

 2 000  3 120  1 748 

1970 Varberg 
Trönningenäs  6 275 

Varbergs 
kommun 

Fastighets AB 
Griseknorren 

decem-
ber-15 

Byggrätt för förskola 
i anslutning till nyex-
ploatering. Beslut i 
fullmäktige angivet 

datum. 

 1 000   440   70 

3070 Laholm 
Skummeslövstrand  4 379 

Kommunfas-
tigheter i La-

holm AB 
eXexploa AB 

mars-16 
Byggrätt för förskola 

om cirka 1 250 
kvadratmeter BTA 
(utnyttjad byggrätt) 

 1 250   480   137 

3153 Göteborg 
Lindholmen  

Göteborgs 
Kommun 

Älvstranden 
Utveckling AB 

decem-
ber-17 

11 000 kvadratmeter 
byggrätter för Gym-

nasieskola samt 
centrumhandel 

 11 000  3 936  

4212 Göteborg 
Kungsladugård  

Stiftelsen Gö-
teborgs Stu-
dentbostäder 

Göteborgs 
Stad 

septem-
ber-18 

Direktmarkanvisning 
för förskola (3 000 
kr/kvm BTA) samt 
studentbostäder. 

  1  3 000  

4242 Trollhättan 
Dannebacken  4 000 

Eidar 
Trollhättans 

kommun 
april-16 

DP med en byggrätt 
om 2 500 BTA för-

skola. 
  2 500   400    

4365 Trollhättan 
Hjortmossen  3 682 

Kraftstaden 
Trollhättans 

kommun 
juni-17 

DP för förskola om 1 
950 kvm BTA (3 vå-

ningsplan) 
 1 950   333   177 

4366 Alingsås 
Stadsskogen  3 546 

Fabs AB 
Alingsås kom-

mun 
augusti-16 

DP med utnyttjad 
byggrätt om 976 kvm 

BTA 
  976  1 332   367 
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4405 Göteborg 
Bergsjön  4 168 

Göteborgs 
Kommun 

Familjebostä-
der 

mars-18 1800 BTA.  1 800  1 650   713 

4588 Kungsbacka 
Fjärås  7 200 

Kungsbacka 
kommun 
Derome 

april-19 Mark planlagd för 
skoländamål.  2 000  1 950   542 

4773 Härryda 
Landvetter  7 390 

Turako Skol-
fastighet 17 

AB 
Härryda kom-

mun 

januari-20 

DP för skoländamål. 
Pris beräknat som 1 

000 kvm BTA á 2 
000 kr utifrån plane-

rad bebyggelse. 

 1 000  2 000   271 

4889 Laholm 
Skummeslövstrand  4 085 

Curahill 
Skummeslöv 

AB 
Laholms kom-

mun 

mars-20 
Byggrätt med flexibla 
ändamål. På tomten 

byggs förskola. 
 2 043  1 028   514 

  

Köpen har genomförts till priser mellan cirka 70 – 1 750 kr/kvm TA. Sett till kr/kvm byggrätt bruttoarea 
(BTA) varierar priserna mellan 350 och 4 000 kr/kvm BTA. Högsta och lägsta noteringar får ses som avvi-
kande. Toppnoteringen avser gymnasieskola i Lindholmen, Göteborg som inte bedöms vara relevant i sam-
manhanget.  

Tyngdpunkten för köpen ligger kring 1 000 - 2 000 kr/kvm BTA. Inom det intervallet noteras de tre senaste 
köpen: Fjärås (Kungsbacka) om 1 950 kr/kvm BTA eller cirka 540 kr/kvm TA, Landvetter (Härryda) 2 000 
kr/kvm BTA eller cirka 271 kr/kvm TA samt Skummeslöv (Laholm) 1 030 kr/kvm BTA eller cirka 514 kr/kvm 
TA.  

Dessutom skall ett köp i Kareby (Kungälv) läggas till listan. SPG har från Bonava under 2020 förvärvat 
Rishammar 2:47 för 2 650 000 kr. Teoretiskt medger planbestämmelserna 1 000 kvm BYA skoländamål 
med högsta byggnadshöjd 8 meter vilket ger 1 325 kr/kvm BTA. Den uppförda förskolan uppskattas mot-
svara cirka 1 100 kvm/BTA vilket ger 2 400 kr/kvm BTA.  

Marknadsvärdet för mark för inom värderingsobjektet bedöms motsvara cirka 1 200 kr/kvm BTA. Med 
tänkt/illustrerad byggnad om cirka 1 800 kvm BTA indikeras ett totalvärde kring 2 000 000-2 200 000 kronor 
motsvarande 230-250 kr/kvm TA. 
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6. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2022-01-28 till: 

2 100 000 kronor 
        Två miljoner ett hundratusen kronor 
 

 

Vänersborg 2022-01-28 

   

Sven Jungland   Marcus Takner    
Civing/av Samhällsbyggarna  Civing/av Samhällsbyggarna   
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare  

 

Bilagor 
Bilaga 1 Foton 

Bilaga 2 Fastighetsinformation 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

 

Från öster 

 

 

Från söder 

151



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN LILLA EDET STRÖM 1:65 Sidan 1 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-01-28 13:15

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET STRÖM 1:65 2020-11-24 2019-03-15 14:36 2022-01-27
Nyckel: 140584779
UUID: 909a6a6b-f69a-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Hjärtum
Distrikt: Hjärtum
Nr: 109043

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2022-01-04 220032

ADRESS
Adress
Brodalsvägen 12
Roddvägen 18
463 32 Lilla Edet
Hovslagarvägen 8
463 32 Lilla Edet
Övrig anmärkning: Lekplats

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6447866.8 330208.7
2 6447435.6 330088.5
3 6448365.5 330139.9

AVSKILD MARK
Beteckning
LILLA EDET STRÖM 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130, 1:131, 1:132, 1:133, 1:134, 1:135, 1:142, 1:144, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148, 1:149, 1:150,
1:154, 1:155, 1:156, 1:157, 1:158, 1:159, 1:160, 1:161, 1:162, 1:163, 1:164, 1:165, 1:166, 1:167, 1:168, 1:169, 1:170, 1:171, 1:172, 1:173, 1:174, 1:175,
1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 1:181, 1:182, 1:183, 1:184, 1:185, 1:186, 1:187, 1:188, 1:189, 1:190, 1:191, 1:192, 1:193, 1:194, 1:195, 1:196, 1:197,
1:198, 1:199, 1:200, 1:201, 1:202, 1:203, 1:204, 1:205, 1:206, 1:207, 1:208, 1:209
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 155 747 kvm 155 747 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Köp: 1955-09-14
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/337

1/1 1959-04-29 59/406

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: TELE 1986-08-06 86/9458
2 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-01-22 D-2019-00068285:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
PUMPSTATION Förmån Avtalsservitut 2008-04-07 1462IM-08/11678.1
TELE Last Ledningsratt 1991-02-15

Senast ändrad: 2021-04-28
1562-347.1

GÅNG-OCH
CYKELVÄG,DIKE

Förmån Avtalsservitut 2018-06-18 D201800307920:1.1

KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2019-01-22 D201900068285:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: STRÖM SÖDRA 2:5 MFL OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS 1986-07-07

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1987-10-26

15-STY-3940

Byggnadsplan: STRÖMS SAMHÄLLE 1967-06-19
Senast ajourföring: 2000-10-03

15-STY-2991

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: STRÖMS SAMHÄLLE 1958-06-19

Senast ajourföring: 1992-11-12
15-STY-2978

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Ändring av DP: STRÖMS CENTRUM 2006-03-22

Laga kraft: 2006-04-19
Genomf. start: 2006-04-20
Genomf. slut: 2011-04-19
Registrerad: 2006-05-03
Senast ajourföring: 2006-05-24

1462-P46

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE(AKT 15-STY-3670)
Detaljplan: STRÖMSSKOLAN 1988-03-24

Genomf. start: 1988-04-23
Genomf. slut: 2002-12-31
Senast ajourföring: 2012-01-11

15-STY-4104

Detaljplan: STALLGÄRDET, SÖDRA DELEN 2007-06-20
Laga kraft: 2007-07-13
Genomf. start: 2007-07-14
Genomf. slut: 2022-07-13
Registrerad: 2007-11-20

1462-P57

Detaljplan: STRÖMSSKOLAN 2011-11-30
Laga kraft: 2012-01-02
Genomf. start: 2012-01-03
Genomf. slut: 2017-01-02
Registrerad: 2012-01-11

1462-P80

Detaljplan: DEL AV LJUNGSKILEVÄGEN 1992-04-23
Genomf. start: 1992-05-30
Genomf. slut: 1997-12-31

1562-464

Stadsplan: STRÖMS CENTRUM 1981-10-02
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-05-24

15-STY-3670

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 1462-P46)
Detaljplan: STALLGÄRDET 1989-11-23

Genomf. start: 1989-12-28
Genomf. slut: 2003-12-31
Senast ajourföring: 2008-02-20

15-STY-4295

Detaljplan: RYK 2:78 M FL 2000-02-08
Laga kraft: 2000-03-03
Genomf. start: 2000-03-04
Genomf. slut: 2015-03-03

1462-P20

Stadsplan: STRÖM CENTRALA DELEN 1986-10-29
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1992-09-30

15-STY-3954

Detaljplan: STALLGÄRDET, NORRA DELEN 2007-11-28
Laga kraft: 2008-01-02
Genomf. start: 2008-01-03
Genomf. slut: 2023-01-02
Registrerad: 2008-02-20
Senast ajourföring: 2017-03-03

1462-P59

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2011-06-22 L1960:6778

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
329141-3

2019

Taxvärde Areal
112824 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, RENINGSANLÄGGNING (821)
329142-3

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
329143-3

2020

Taxvärde Areal
261 000 SEK 27923 kvm
Övrig mark 2 ha
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
342428-3

2019

Taxvärde Areal
15000 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
LILLA EDET RÖSTORP S:1 6,727%

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
196/210 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1963-11-20 15-HJÄ-871
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ÅTGÄRDER
Ägoutbyte FIG 1,2 1969-03-07 15-HJÄ-979
Fastighetsreglering FIG 1-7 1983-09-30 15-HJÄ-1284
Fastighetsreglering FIG 1,2 1984-10-12 1562-19
Fastighetsreglering FIG 1 1985-01-11 1562-36
Fastighetsreglering 1987-05-04 1562-137
Fastighetsreglering 1987-11-25 1562-167
Fastighetsreglering 1990-02-08 1562-267
Ledningsåtgärd 1991-02-15 1562-347
Fastighetsreglering 1994-01-11 1562-560
Fastighetsreglering 1996-03-29 1562-666
Ledningsåtgärd 2008-04-30 1462-367
Fastighetsreglering 2011-12-13 1462-501

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
P-HJÄRTUM STRÖM 1:65 1987-02-11 1581-70

URSPRUNG
LILLA EDET STRÖM 1:7, 1:61
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET STRÖM 1:196 2017-06-02 2017-06-13 10:35 2022-01-27
Nyckel: 140866659
UUID: 50e20625-baaf-3451-e053-7e44ed8f4e59
Socken: Hjärtum
Distrikt: Hjärtum
Nr: 109043

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2022-01-04 220032

ADRESS
Adress
Södergården 1
463 32 Lilla Edet

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6447790.8 329909.9

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 5 321 kvm 5 321 kvm 0 kvm
1 5 321 kvm 5 321 kvm 0 kvm
Anmärkning: PREL AREALUPPGIFT

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Köp: 1955-09-14
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/337

1/1 1959-04-29 59/406

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: STALLGÄRDET, SÖDRA DELEN 2007-06-20

Laga kraft: 2007-07-13
Genomf. start: 2007-07-14
Genomf. slut: 2022-07-13
Registrerad: 2007-11-20

1462-P57

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, TOMTMARK (310)
744160-6

2019

Taxvärde Areal
5 000 000 SEK 5321 kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 2017-06-02 1462-750

URSPRUNG
LILLA EDET STRÖM 1:65
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna.
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.

2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”.

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud.

2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet. 

3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.

4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för

• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.

• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-
nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.

5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen).

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet.

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet.

7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta.

7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges.
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1 Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning: Ström 1:196

Fastighetsägare: Lilla Edets kommun

Verksamhetsutövare (VU): Lilla Edet kommun

Organisationsnummer: 212000-1496
Fakturaadress (VU): Lilla Edets kommun

c/o SOLTAK AB
Box 529
442 15 KUNGÄLV

Kontaktperson, VU: Emma Bönnestig
Tel: 0520-65 95 00
E-post: emma.bonnestig@lillaedet.se
Konsult: ÅF Infrastructure AB (AFRY)

Uppdragsledare: Johan Fogelström
E-post: johan.fogelstrom@afry.com
Tel: +46 10 505 08 47

Handläggare: Alicia Jannö, Marie Hagström
E-post: alicia.janno@afry.com, marie.hagstrom@afry.com
Tel: +46 10 505 39 16, +46 505 14 20

2 Bakgrund och syfte
AFRY (juridiskt namn ÅF Infrastructure AB) har fått i uppdrag av Lilla Edets kommun
att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning av jord och grundvatten på
fastigheten Ström 1:196. Inom fastigheten planerar kommunen att anlägga en ny
förskola. För att möjliggöra detta pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för
aktuellt område.

Syftet med den utförda miljötekniska markundersökningen är att inför byggnation
utreda om mark- och grundvattenförorening förekommer inom fastigheten.

Resultat från undersökningen kommer att utgöra underlag för masshantering samt
bedömning om sanering eller andra avhjälpandeåtgärder är motiverade.

3 Områdesbeskrivning

3.1 Lokalisering
Fastigheten är belägen inom bostadsområdet Ström. Marken utgörs av gräs-/grönyta
och har tidigare brukats som åkermark. Marken slutade brukas som åkermark år 2007,
då nuvarande detaljplan vann laga kraft.1 Fastigheten är idag planlagd som
butik/kontor/bostadsmark.2 En ny detaljplan för Södra Stallgärdet håller på att tas
fram, en illustrationskarta med nya fastighetsgränser samt planerat läge för den nya
förskolan visas i Figur 3 nedan.

1 Lilla Edets kommun, 2021. Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan Förskola på Södra Stallgärdet.
Samrådshandling, 2021-11-30. Dnr: KS2021/48
2 Detaljplan för Ström 1:65 m.fl, Stallgärdet, södra delen, Lilla Edets kommun, Västra Götalands Län. Upprättat
20006-11-08, rev. 2007-05-29. Akt nr: 1462-P57
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I dagsläget avgränsas fastigheten Ström 1:196 av Stallvägen i öst, åt norr av
bostäder, åt söder av fastigheten Ström 1:65 följt av Ljungskilevägen och åt väst av
gatan Södergården. Generellt i närområdet återfinns bostadshus och diverse
verksamheter, bland annat ett gruppboende och skola. Ca 70 m väst om aktuell
fastighet är en drivmedelsanläggning belägen. Figur 1 visar en översiktskarta över
bostadsområdet Ström i Lilla Edets kommun, där läget för aktuell fastighet har
markerats med en röd streckad figur. I Figur 2 visas ett flygfoto över aktuell fastighet.
Inför framtagandet av ny detaljplan för Ström 1:196 kommer fastighetsgränserna att
ändras något, se illustrationskarta i Figur 3 nedan.

Figur 1. Översiktskarta över bostadsområdet Ström, Lilla Edets kommun. Aktuell fastighet är
markerad med röd figur. ©Lantmäteriet
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Figur 2. Flygfoto över aktuell fastighet Ström 1:196. ©Lantmäteriet

Figur 3. Illustrationskarta inför ny detaljplan för Ström 1:196 med nya fastighetsgränser.
Källa: Lilla Edets kommun

3.2 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta i skala 1:2500 består
den naturliga jordarten av glacial lera, se Figur 5.3 Tidigare geotekniska
undersökningar på fastigheten, utförda av Sweco 2022, har visat att ytlig jord består
av ett tunt lager mulljord med en mäktighet på ca 0,2 meter. Under mulljorden

3 Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kartvisaren- Jordarter 1:25000 – 1:1000000. Hämtad 2022-03-18.
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återfinns en torrskorpa ner till ca 1,0–1,5 meter under markytan. Därefter övergår
jorden till lös siltig lera mellan ca 5–12 meter under markytan. Under leran återfinns
ett lager fast friktionsmaterial, vilket sannolikt utgörs av morän.4

Enligt en geoteknisk undersökning inom södra delen av området Stallgärdet, utförd av
GF Konsult AB 2006/2007, strömmar grundvattnet i området generellt i nord till
nordostlig riktning, mot Strömsbäcken (belägen ca 570 meter norr om Ström 1:196). I
samband med GF Konsult AB geoteknisk undersökning5 noterades att
grundvattennivån i en provpunkt (placerad ca 500 meter nordost om aktuell fastighet)
varierade mellan 5,2–7,4 meter under markytan (vid tre olika mättillfällen). Enligt GF
Konsult kan det finnas flera mindre akviferer i området, separerade av täta jordlager.
Det finns sannolikt minst två akviferer i området, en övre och en undre.

Innan aktuell undersökning fanns inga uppgifter om nivån på grundvattenytan inom
aktuell fastighet. Vid Swecos geotekniska undersökning4 som omfattade skruvborrning
i två provpunkter, noterades ingen fri vattenyta.

Figur 4. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta som visar att jordarten vid aktuell fastighet består
av glacial lera (gult). Fastigheten är ungefärligt markerad med svart streckad polygon. ©SGU

3.3 Skyddsobjekt
Främsta skyddsobjektet bedöms vara de människor (barn och vuxna) som kommer att
arbeta på och vistas på förskolan. Möjliga exponeringsvägar, vid förekomst av
förorenad mark och/eller grundvatten, illustreras i Figur 6 nedan.

4 Sweco Sverige AB, 2022. PM Geoteknik. Projekteringsunderlag, Geoteknisk undersökning avseende förskola –
grundläggning, daterad 2022-02-02
5 GF Konsult AB, 2006/2007. Lilla Edets kommun. Stallgärdet, Ström, Detaljplan, daterad 2006-11-24, rev.
2007-04-26
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Figur 5. Möjliga exponeringsvägar. Illustration: Malin Pilvinge, AFRY.

Inget vattenskyddsområde eller naturskyddsområde återfinns i närheten av
fastigheten. Närmaste naturskyddsområde, Naturreservatet Brattorpsån, är beläget
ca 3 km nord/nordväst om fastigheten.6

Information om brunnar i närheten av fastigheten har hämtats från SGU:s
brunnsarkiv. Det finns inga dricksvattenbrunnar inom en radie av 600 meter från
fastigheten men det finns ett flertal energibrunnar samt enstaka brunnar med okänd
användning. 7 Det kan finnas brunnar i närheten som ej anges i arkivet.

6 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Vattenkartan, hämtad 2022-03-18.
7 Sveriges geologiska undersökning (SGU). Kartvisaren- Brunnar. Hämtad 2022-03-18.
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4 Historisk inventering
I samband med att provtagningsplanen8 togs fram gjordes en enklare miljöhistorisk
inventering för att bättre kunna bedöma undersökningsbehovet.

4.1 Historiska flygfoton
I Figur 7 nedan visas ett historiskt flygfoto över aktuell fastighet. Fotot är taget någon
gång mellan åren 1955–1967. Ungefärligt läge för aktuell fastighet är markerat med
streckad röd polygon. Flygfotot vittnar om att marken tidigare nyttjats som åkermark.

Figur 6. Historiskt flygfoto från Eniro, mellan åren 1955–1967. Aktuell fastighet är ungefärligt
markerad med röd streckad polygon. Källa: Eniro.

4.2 Länsstyrelsens EBH-stöd
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell för bedömning av
föroreningssituationen och vad den kan innebära för människors hälsa samt miljön
inom ett begränsat område. MIFO delas in i två faser, 1 och 2. Fas 1 omfattar
identifiering och historisk utredning av föroreningar för objektet och fas 2 omfattar
provtagning av potentiellt förorenade medium. Riskbedömning enligt MIFO delas in i
fyra riskklasser, varav klass 1 innebär mycket stor risk, klass 2 stor risk, klass 3
måttlig risk och klass 4 liten risk. Riskklasserna baseras på en översiktlig bedömning
av identifierade risker gällande människors hälsa och miljö.9

8 AFRY, 2022. Historik inventering och förslag på provtagningsplan för fastigheten Ström 1:196, Lilla Edet.
9 Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 4918.
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I samband med myndigheternas systematiska kartläggande av förorenade områden
enligt MIFO-metodiken har MIFO-objekt i närområdet till aktuell fastighet identifierats,
se Figur 8 nedan. Rödstreckad polygon markerar ungefärligt läge för aktuell fastighet.

Cirka 70 meter väst om aktuell fastighet är Preems drivmedelsanläggning med som ett
objekt markerat med ett E, vilket innebär att objektet inte är riskklassificerat. Primär
bransch är drivmedelshantering, sekundär bransch är bilvårdsanläggning, bilverkstad
samt åkeri.

Ca 460 meter sydost om aktuell fastighet finns en fastighet markerad med MKM. Inom
fastighetens har pappers- och massatillverkning bedrivits mellan åren 1896 och 2012.
I samband med utbyggnad av en damm påträffades föroreningar i halter över MKM.
Sanering kommer utföras i samband med schaktarbetet, vilket kommer vara klart
senast juni 2024.10

Inga övriga potentiellt förorenande verksamheter har identifierats inom en radie på
500 m runt aktuell fastighet.

Figur 7. Utdrag ut EBH-kartan. Aktuell fastighet är ungefärligt markerad med röd streckad
polygon. Identifierade MIFO-objekt har markerats med svart cirkel. Källa: Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

10 Sweco Sverige AB, 2021. Anmälan enligt §28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899) avseende markarbeten i förorenade massor. Rapport 2021-07-02.
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4.3 Information från kommunens arkiv, tidigare utförda
undersökningar

På två av de intilliggande fastigheterna till fastighet Ström 1:196 har miljökontroller
utförts i samband med markarbeten. I samband med miljökontrollerna har förorening
påvisats. Information om undersökningarna redovisas nedan. De aktuella
fastigheternas lägen mot nu aktuell fastighet visas i Figur 9.

Figur 8. Fastigheter intill Ström 1:196 där markförorening tidigare påträffats. Flygfoto från Eniro,
hämtad 2022-03-21.

Miljökontroll Sweco 2017, fastighet Ström 1:144
På den intilliggande fastigheten Ström 1:144 utförde Sweco en miljökontroll 2017 i
samband med markarbeten inför uppförande av flerfamiljshus samt en lekplats.

På fastigheten var det tidigare en stallbyggnad från 1800-talet. I samband med
markarbeten påträffades rivningsavfall i marken, i form av framförallt tegel, isolering
och metallskrot. Vidare påträffades ett gammalt oljefat. Varifrån rivningsavfallet kom
från är inte känt.

I samband med miljökontrollen påvisades halter av metaller och PAH över
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM), främst i den östra
delen av fastigheten. Vidare påvisades förorenade massor avseende metaller i halter
både över Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) och
Avfall Sveriges gränsvärden för farligt avfall (FA). Förorenade massor (halter över KM)
schaktsanerades i samband med entreprenaden, men med undantag för massor över
MKM vid fastighetens södra del, där förorenade massor som var belägna utanför

Ström 1:46

Ström 1:144
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fastighetsgränsen lämnades kvar. Dessutom lämnades fyllnadsmassor med halter av
vanadin över KM (men under MKM) kvar inom en mindre del av en av schaktbottnarna
samt halter av PAH-H och bly över KM (men under MKM) i schaktbottnarna där
bostadshusen nu är uppförda.11

Figur 9. Situationsplan med uttagna jordprover, utförda av Sweco inom fastighet Ström 1:144
under 2017.

Miljökontroll ÅF 2014, fastighet Ström 1:46
Inom fastigheten Ström 1:46, ca 70 m väst om aktuell fastighet, utförde ÅF
(nuvarande AFRY) provtagning av misstänkt förorenade massor som påträffades i
samband med byte av drivmedelsstationens, Preem AB:s, oljeavskiljare.

Vid provtagningen påträffades förorening av främst bensin i leran på ca 1,5–2,8 meter
under markytan. Detta påvisades i samband med provgropsgrävning på fastighetens
östra del, i området mellan cisternerna och stationsbyggnaden. I läge för den gamla
oljeavskiljaren överskreds Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutets (nuvarande
Drivkraft Sverige), SPBI:s, riktvärden för stationer i drift med avseende på bensen,
toluen, xylen och lätta aromater. I de närliggande provgroparna PG1 och PG4
påvisades halter av bensen, xylen och lätta aromater över SPBI:s riktvärden, dock i
betydligt lägre halter än vid den nya oljeavskiljaren (MSs2). I omkringliggande
provgropar påvisades halter av bensen och alifater i fraktionen C16-C35, som med god
marginal underskred SPBI:s riktvärden för MKM. Detta resulterade i slutsatsen att
föroreningen var begränsad i utbredning och att det inte skett någon betydande
spridning. Föroreningen avgränsades dock inte fullständigt västerut och österut.12

11 Sweco Environment AB, 2017. Stallavägen, Lilla Edets kommun, Slutredovisning och bedömning av
genomförda efterbehandlingsåtgärder, Rapport 2017-11-03.
12 ÅF-Infrastructure AB, 2014. Provtagning och statusbedömning, Preem Lilla Edet (46112), Ström 1:46. PM
2014-02-20
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Figur 10. Situationsplan uttagna jordprover, utförda av ÅF inom fastighet Ström 1:46 under
2014.

4.4 Potentiell föroreningsbild inom fastigheten
Efter vad som framkommit i nu genomförd historisk inventering bedöms eventuell
förekomst av förorening på det aktuella undersökningsområdet mest sannolikt härröra
från den närliggande verksamheten drivmedelsstation med biltvätt och verkstad.
Eventuella föroreningar från denna verksamhet kan ha spridits till aktuell fastighet via
grundvatten eller diken. Potentiella föroreningskomponenter från drivmedelsstationer
är främst alifatiska och aromatiska kolväten samt BTEX-ämnen (bensen, toluen,
etylbensen och xylen). Det finns även en risk för förorening av polycykliska aromatiska
kolväten (PAH) och Metyl-tert-butyleter (MTBE). Branschtypiska
föroreningskomponenter från verkstad och biltvätt är främst alifatiska kolväten och
PAH men det finns även risk för aromatiska kolväten, klorerade lösningsmedel och
metaller.

Föroreningar från verksamheter som är/varit belägna öst om aktuell fastighet bedöms
inte kunnat sprida sig till aktuellt undersökningsområde. Detta baseras på topografin
samt bedömd strömningsriktning för grundvattnet, som troligen är åt norr/nordost.

Historiska flygfoton över aktuell fastighet vittnar om att det tidigare bedrivits jordbruk
inom fastigheten, vilken eventuell kan gett upphov till förorening av
pesticider/bekämpningsmedel.

Det går inte att utesluta att marken i aktuellt undersökningsområde kan vara påverkat
av vissa tungmetaller och PAH från biltrafik eller luft. Det är vanligt att förhöjda halter
av metaller och PAH påvisas i urban miljö. Metaller förekommer dessutom naturligt i
berg, jord och vatten vilket gör att halter påvisas även om ingen mänsklig påverkan
har skett.
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5 Utförande och metodik
Inga miljötekniska undersökningar har, enligt vad som i dag är känt, genomförts inom
aktuellt undersökningsområde. I området kommer sannolikt urschaktning att ske i
samband med uppförande av den nya förskolan. Det ytliga skiktet med matjord
kommer sannolikt att skrapas av och hanteras separat och, om möjligt, senare
återanvändas inom området. Syftet med nu genomförd översiktlig miljöteknisk
markundersökning var att få en uppfattning om eventuell föroreningsbild i jordlagren
på aktuell fastighet samt eventuellt behov av särskild hantering eller ytterligare
åtgärder.

Innan fältarbetet påbörjades kommunicerades en provtagningsplan till beställare, Lilla
Edets kommun. Arbetena följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976
och Svenska Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar.

Provtagning av jord samt installation av grundvatten genomfördes den 4 april 2022.
Grundvattenprovtagning genomfördes 7 april 2022. Placering av provtagningspunkter
och grundvattenrör redovisas i Bilaga 1.

Lägen för utförda provtagningspunkter och grundvattenrör har mätts in med GPS.

5.1 Jord
Nu utfört uppdrag har omfattat provtagning av jord i 10 provpunkter som uttagits med
hjälp av geoteknisk borrbandvagn. Jordprover uttogs ner till maximalt 3 m.u.my som
samlingsprov från varje halvmeter alternativt vid förändrad jordart.

Fältmätning av samtliga jordprover utfördes med fotojonisationsdetektor (PID)
avseende flyktiga organiska föroreningar, VOC, i porluften. PID-mätning utfördes på
proverna i diffusionstäta påsar.

Uttagna jordprover undersöktes okulärt i fält avseende jordart och eventuellt innehåll
av synlig förorening, se fältprotokoll i Bilaga 2a. Jordprover insamlades i
diffusionstäta plastpåsar från laboratoriet. Prover förvarades mörkt och svalt i fält och
under efterföljande transporter. Sammanlagt uttogs 60 jordprover.

5.2 Grundvatten
Som komplement till provtagning av jordlager installerades tre grundvattenrör.
Grundvattenrören installerades med hjälp av geoteknisk borrbandvagn med intagsfilter
på antaget vattenförande djup, ca 2–3,5 meter under markytan.

Grundvattenrören renspumpades samma dag som installationen. Provtagning av
grundvatten utfördes efter omsättningspumpning med hjälp av en peristaltisk pump.
Innan provtagning, som utfördes 2022-04-07 av personal från AFRY, mättes
grundvattennivån i rören med hjälp av ett ljus- och ljudlod.

Grundvattenproven uttogs i av laboratorium erhållna provtagningskärl och förvarades
mörkt och svalt i fält och under efterföljande transporter. För mer detaljerad
information om installationsdjup, fältobservationer och provtagning se fältprotokoll i
Bilaga 2b.

5.3 Laboratorieanalyser
Totalt skickades 12 jordprov och 3 grundvattenprov in för analys till laboratorium för
valda analyspaket (Eurofins Environment AB). Övriga uttagna jord- och asfaltsprov
sparades för att möjliggöra eventuell kompletterande analys.
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Se Tabell 1 och Tabell 2 för fördelning av analyspaket mellan proverna avseende jord
och grundvatten.

Tabell 1. Fördelning av analyspaket avseende jord.
Prov/analys
(m.u.my.)

Medium MTOT_Hg* TOC Klororganiska
pesticider

22AF01 (0,3-0,8) Jord x x
22AF02 (0-0,3) Jord x x
22AF03 (0,3-0,8) Jord x
22AF04 (0-0,5) Jord x x
22AF05 (0,3-0,8) Jord x
22AF06 (0-0,3) Jord x x
22AF06 (1,3-1,8) Jord x
22AF07 (0-0,3) Jord x x x
22AF08 (0,3-0,8) Jord x
22AF09 (0-0,3) Jord x
22AF09 (0,8-1,3) Jord x x
22AF10(0-0,5) Jord x

*BTEX, alifater, aromater, PAH och metaller inkl. kvicksilver

Tabell 2. Fördelning av analyspaket avseende grundvatten.
Prov/analys Medium VTOT_Hg* oljeindex Klorerade

alifater
22AF01 Grundvatten x x x
22AF04 Grundvatten x x x
22AF09 Grundvatten x x x

*BTEX, alifater, aromater, PAH och metaller inkl. kvicksilver
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6 Jämförvärden

6.1 Jord
Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs primärt mot Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM).13

En jämförelse görs även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk.14

Syftet med detta är att ge vägledning vid eventuell återanvändning av jordmassor.
Halter kommer även jämföras med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för
farligt avfall.15

Som komplement till Naturvårdsverkets riktvärden avseende klororganiska pesticider
har holländska jämförvärden (VROM) tillämpats16. De holländska riktvärdena redovisas
som ”interventionsvärden” vilket anger en föroreningsnivå då man bedömer att
markens funktioner för människor samt växt- och djurliv är allvarligt försvagad eller
hotad.

Känslig markanvändning (KM)
Med denna markanvändning gäller att markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.
Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området
under en livstid, till exempel genom boende på platsen.

Mindre känslig markanvändning (MKM)
Markanvändningen begränsas av markkvaliteten. Marken kan utnyttjas för kontor,
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området
tillfälligt, dvs. utan boende på platsen.

Mindre än ringa risk (MRR)
En jämförelse har även gjorts mot Naturvårdsverkets nivå för Mindre än Ringa Risk
(MRR)17. MRR används avseende avfall som ska återvinnas för anläggningsändamål,
dock inte för så kallad kvittbildning. Nivå för MRR bedöms som en nivå när risken är
mindre än ringa och återvinning av avfallet kan användas utan anmälan till den
kommunala nämnden och det inte finns andra föroreningar som påverkar risken samt
att användningen inte sker inom ett område där det krävs särskild tillsyn. Då ett antal
parametrar/krav dock ska vara uppfyllda för att anläggningsmålet och tillämpningen
av ovanstående handbok ska vara uppfyllda, utgår resonemang och ställningstagande i
nedanstående resultatdel, slutsatser och diskussion i första hand utifrån jämförelse
med de generellt styrande riktvärdena för KM och MKM.

6.2 Grundvatten
I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen av petroleumkolväten i
grundvattnet med Drivkraft Sveriges förslag till riktvärden för grundvatten enligt SPI
Rekommendation för efterbehandling av förorenade bensinstationer och

13 Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976,
riktvärden reviderade 2016.
14 Naturvårdsverket, 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1
15 Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01
16 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 2000. Riktvärden för förorenad mark
februari 2000, nr 39.
17 Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.
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dieselanläggningar.18 Oljeindex jämförs mot Göteborg Stads riktvärden för utsläpp av
förorenat vatten till dagvattennät och recipient19.

Jämförelse görs också med SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten enligt
SGU Rapport 2013:01 för metaller i grundvatten.20 Bedömningsgrunderna är indelade i
5 klasser där klass 1 motsvarar bakgrundsnivåer och klass 5 motsvarar
dricksvattennormen.

För uppmätta halter av metaller och PAH i grundvatten jämförs analysresultaten även
mot Naturvårdsverkets21 bedömningsgrunder. Det bör poängteras att metaller
förekommer naturligt i jord, berg och vatten, vilket innebär att halter normalt påvisas i
grundvatten även om ingen mänsklig påverkan har skett.

För klorfenoler i grundvatten finns i dagsläget inga svenska riktvärden. Därför har
analyserade halter av ovan nämnda parametrar istället jämförts mot holländska
riktvärden (VROM16).

18 SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.10.
19 Göteborg Stad, 2020. Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient.
R2020:13.
20 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. Rapport 2013:01.
21  Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden- Förorenat vatten. Rapport 4918-
1999.

172



Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Ström 1:196, Lilla Edet
Sida 17/21

D0057044 Översiktlig MTU inom fastighet Ström 1:196

7 Resultat

7.1 Fältobservationer
Vid nu genomförd översiktlig miljöteknisk markundersökning påträffades mulljord med
en mäktighet på ca 0,25–0,30 m följt av lerjord. Foton från fältarbete återfinns i
Figur 11 och visar provtagning vid punkt 22AF09 och 22AF06.

I en provpunkt, 22AF10, påträffades ett litet inslag av antropogent material i form av
tegelkross. I övrigt noterades inga avvikande syn- eller luktintryck. Utförd PID-
mätning visade inga indikationer på flyktiga kolväten.

7.2 Jord
Från 10 provpunkter har totalt har 12 jordprover skickats in för analys med
ackrediterade analysmetoder på laboratorium. Analyser för respektive prov framgår av
Tabell 1.

Av de 12 analyserade jordproverna innehåller fem jordprover föroreningar i halter som
överskrider NV:s generella riktvärde för KM, med avseende på arsenik och/eller kobolt.
I en av de fem punkterna, 22AF09, överskrids även riktvärdet för MKM med avseende
på arsenik, dock med mycket liten marginal. Riktvärdet för KM avseende arsenik
överskrids i två punkter: 22AF08 och 22AF09. Riktvärdet för KM avseende kobolt
överskrids i fyra punkter: 22AF03, 22AF05, 22AF07 och 22AF09.

Figur 11. Foton från fältarbete 2022-04-04. Exemplifierande foto på torrskorpelera från punkt
22AF09 samt på jordlagerföljden 0-1 meter under markytan i punkt 22AF06.
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Inga halter av petroleumämnen har påvisats i något av de analyserades proverna.
Avseende PAH har halter över rapporteringsgräns påvisats i två provpunkter (22AF02
och 22AF10) men inga halter överskridande riktvärdet för KM har påträffats.

I punkterna 22AF04, 22AF06, 22AF07 och 22AF10 överskrids Naturvårdsverkets
nivågräns för MRR (under KM) avseende bly. I punkterna 22AF04, 22AF07 och 22AF10
överskrids även MRR avseende kadmium.

I två provpunkter (21AF02 och 21AF07) har prov uttagits för analys med avseende på

klororganiska pesticider. I båda provpunkter har halter av DDD, DDE och DDT över
laboratoriets rapporteringsgränsen påvisats, men halterna underskrider tillämpade
jämförelsevärden. Samtliga övriga analyserade pesticider understiger laboratoriets
rapporteringsgräns.

TOC-halterna i analyserade prover var 2,2 mg/kg TS i 22AF01 (0,3-0,8), 3,8 mg/kg TS
i 22AF04 (0-0,3), 3,9 mg/kg TS i 22AF06 (0-0,3), 3,6 mg/kg TS i 22AF07 (0-0,3) och
1,6 mg/kg TS i 22AF09 (0,8-1,3).

En jämförelsetabell där uppmätta halter jämförs med aktuella riktvärden redovisas i
Bilaga 3a. Fullständiga analysrapporter från laboratorium redovisas i sin helhet i
Bilaga 4.

7.3 Grundvatten
Från 3 provpunkter har totalt har 3 grundvattenprover skickats in för analys med
ackrediterade analysmetoder på laboratorium. Analyser för respektive prov framgår av
Tabell 2.

I uttaget grundvattenprov från provpunkt 22AF01 och 22AF10 uppmättes halter av
arsenik och nickel överskridande SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten klass 2.
Grundvattenprovet från 22AF01 överskrider även SGU:s Bedömningsgrunder för
grundvatten klass 3 med avseende på arsenik.

Samtliga övriga analyserade parametrar har uppmätts i halter underskridande
laboratoriets rapproteringsgräns och/eller tillämpade jämförelsevärden.

En jämförelsetabell där uppmätta halter jämförs med aktuella riktvärden redovisas i
Bilaga 3b. Fullständiga analysrapporter från laboratorium redovisas i sin helhet i
Bilaga 4.
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8 Enkel riskbedömning

8.1 Problembeskrivning
Inom fastigheten har halter av arsenik, kobolt och nickel överskridande tillämpade
jämförelsevärden påvisats i jord och/eller grundvatten.

Arsenik överskridande KM respektive MKM har påträffats i lerlagret i två provpunkter
på norra delen av fastigheten. Grundvattenprover från norra delen av fastigheten har
också påvisat halter av arsenik överskridande tillämpade jämförelsevärden. Prover på
det övre mullagret har ej påvisat arsenikhalter överskridande KM.

Halter av kobolt överskridande KM har påvisats i fyra provpunkter inom fastigheten,
både i mull- och lerlagret och är därmed inte kopplat till enskild jordart eller djup.

Halter av nickel överskridande tillämpade jämförelsevärden har påvisats i
grundvattenprover från norra delen av fastigheten.

Metaller som arsenik och kobolt kan förekomma naturligt i lerjordar. Enligt SGU:s
geokemiska atlas över Sverige förekommer dock inga naturligt förhöjda halter av
arsenik, kobolt eller nickel i områdets jordarter22. Det bör dock noteras att SGU:s
geokemiska kartor är mycket översiktliga och med det underlag som nu finns
tillgängligt går det därmed ej att avgöra om de förhöjda metallhalterna är naturligt
förekommande i området eller om detta är antropogent tillförda ämnen.

Oavsett om påvisade halter av metaller är naturliga eller antropogent tillförda är
halterna överskridande tillämpade jämförelsevärden. Halterna överstiger dock
jämförelsevärdena med mycket liten marginal och det bör vidare utredas om halterna
verkligen utgör en risk för människa och miljö.

8.1.1 Skyddsobjekt och exponeringsvägar
På aktuell fastighet planeras en ny förskola vilket innebär att barn frekvent kommer
befinna sig på området. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för framtagandet
av de generella riktvärdena (KM och MKM) är intag av dricksvatten och intag av växter
de exponeringsvägar som är mest styrande för riktvärdet för arsenik och kobolt. För
nickel är även intag av jord och inandning av damm styrande exponeringsvägar för
riktvärdet.

Fastigheten ligger inte inom något vattenskyddsområde och bostadshusen i
omgivningen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Intag av dricksvatten
bedöms därmed inte vara en relevant exponeringsväg för det ytliga grundvattnet i
aktuellt område. Nickel har endast påträffats i grundvattnet och bedöms därmed inte
utgöra någon risk för människa eller miljö i området.

Då intag av dricksvatten inte bedöms vara en möjlig exponeringsväg inom fastigheten
har en enklare justering i Naturvårdsverkets beräkningsprogram utförts för att
kontrollera hur riktvärdena för arsenik och kobolt förändras exponeringsvägen intag av
dricksvatten ej beaktas. I Tabell 3 redovisas hur KM-riktvärdet för arsenik och kobolt
förändras då exponeringsvägen intag av dricksvatten inte beaktas.

22 SGU. 2014. Geokemisk atlas över Sverige.
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Tabell 3. Riktvärdet för KM för arsenik och kobolt med och utan beaktande av intag av
dricksvatten som exponeringsväg. Källa: Naturvårdsverkets beräkningsprogram.
Ämne Naturvårdsverkets

generella riktvärde för
KM (mg/kg)

KM – intag av
dricksvatten beaktas ej
(mg/kg)

Arsenik 10 10
Kobolt 15 20

När intag av dricksvatten inte beaktas i beräkningsmodellen höjs riktvärdet för KM
rörande kobolt från 15 mg/kg till 20 mg/kg, men riktvärdet för arsenik (vilket redan är
justerat till bakgrundshalter i Sverige) stannar på 10 mg/kg för KM. Vid tillämpning av
dessa riktvärden överskrids KM avseende kobolt endast i provpunkt 22AF07 och
22AF09.
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9 Slutsats och rekommendationer
Naturvårdsverkets riktvärden för KM bedöms vara styrande åtgärdsmål för planerad
markanvändning. På fastigheten har halter av arsenik och kobolt överskridande KM
påvisats i jorden. Förhöjda halter av arsenik och nickel har också påvisats i
grundvattnet.

Eftersom intag av dricksvatten ej bedöms vara en relevant exponeringsväg inom
aktuellt undersökningsområde bedöms de förhöjda halterna av arsenik och nickel i
grundvattnet inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön i detta läge.

De förhöjda halterna av arsenik och kobolt i jorden kan däremot inte uteslutas som
möjliga risker för människor som enligt planerad markanvändning kommer vistas inom
området i framtiden. De noterade, förhöjda halterna av arsenik bedöms vara kopplade
till leran i de norra delarna av fastigheten medan kobolt har påvisats i både mull- och
lerlager vid olika punkter inom fastigheten. Justering av riktvärdena i
Naturvårdsverkets beräkningsprogam utifrån aktuella exponeringsvägar ger följande:

 Kobolt: när exponeringsvägen intag av dricksvatten ej beaktas höjs riktvärdet
för kobolt till 20 mg/kg. Det justerade riktvärdet för kobolt överskrids då
endast i provpunkterna 22AF07 och 22AF09.

 Arsenik: riktvärdet för arsenik kvarstår vid 10 mg/kg eftersom det tar hänsyn
till naturliga bakgrundshalter. De förhöjda halterna av arsenik är endast
påvisade i lerlager i den norra delen av fastigheten och arsenik över MKM har
endast påvisats i ett prov uttaget på nivån 0,8-1,3 meter under markytan,
vilket medför att risken för exponering genom intag är låg.

Om massorna vid framtida exploatering avses återanvändas inom fastigheten
rekommenderar AFRY att en fördjupad riskbedömning med platsspecifika riktvärden
tas fram för aktuellt område. Återanvändning inom området är starkt motiverat med
hänsyn till avfallshierarkin samt för att minimera transporter och deponering av
massor och därmed bidra till de nationella miljömålen om klimatpåverkan och
resurshushållning.

Om massorna istället avses schaktas bort av tekniska skäl bedöms nu framtagna
analysresultat utgöra tillräcklig underlag för hantering hos mottagningsanläggning.

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. AFRY rekommenderar att föreliggande
rapport redovisas till tillsynsmyndigheten i sin helhet.
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Fältprotokoll jord

Bilaga 2a
Projektnummer:  D0057044

Fältprotokoll - Jord & asfalt

Projektnummer: D0057044
Uppdragsansvarig: Johan Fogelström
Provtagare: Frida Gustafsson 
Provtagningsdatum: 4 april 2022

Provpunkt Nivå (m.u.my) Geoteknisk benämning PID-mätning

22AF01 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0

1,8-2,3 Le
0

2,3-3 Le
0

22AF02 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF03 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF04 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF05 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF06 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF07 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF08 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF09 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

22AF10 0-0,3 Mu 0
0,3-0,8 Let 0
0,8-1,3 Let 0
1,3-1,8 Let 0
1,8-2,3 Le 0
2,3-3 Le 0

Jordarter enl SGF:s beteckningssystem
St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

Grå färg. Mycket blött. 

Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 
Grå färg. Mycket blött. Grundvattenrör installeras med 1 meter filter. 

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt. Lite tegelkross i ytliga jordlagret. 
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 
under markytan. 

Grå färg. Blött. Borrar ned till 3,5 meter och installerar ett grundvattenrör med 2 meter filter.

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Mycket blött. 

Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 
Grå färg. Mycket blött.  

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 
Grå färg.Mycket blött. 

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Blött. 

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Laboratorium: Eurofins
Väderlek: Regn fölt av snöblandat regn. Ca  0-3 °C.

Antal jordprover:  60 st

Noteringar

Projekt:  Översiktlig MTU inom fastighet Ström 1:196

Provtagningslokal: Ström 1:196, Lilla Edets kommun

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.

Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.

Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 
Grå färg. Mycket blött.  

Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 

f = fin      m = mellan    g = grov

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Grå färg. Mycket blött. 

Grå färg. Mycket blött. Grundvattenrör installeras med 1 meter filter. 

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå färg. Fuktigt från ca 1,8 meter under markytan. Bedömd grundvattenyta ca vid 2 meter 

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg. Inslag av tunna silt/sandiga skikt. Ingen avvikande lukt.
Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.

Brun färg. Inslag av rötter. Ingen avvikande lukt.

Grå/brun färg.  Ingen avvikande lukt.
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Fältprotokoll grundvatten Bilaga 2b
Projektnummer: D0057044

Uppdragsnamn: Datum:

Uppdragsnr: Borrentrep:

Uppdragsledare: Provtagare: 

Plats: Väder/temp:

Vattenprover

Provpunkt Filterlängd Rörlängd
Total rörlängd 

(inkl. filter)

Inner-
diameter rör 

(mm)

Utrustning - 
peristaltisk 

pump/bailer/
annat

Marknivå (m.ö.h.

Avstånd r.ö.k - 
gv.yta (m) 

innan 
omsättning

Omsättnings-
pumpat (L)

Tidpunkt 
omsättning

Avstånd r.ö.k - 
gv.yta (m) innan 

provtagning

Tidpunkt 
provtagning

22AF01 2 2 4 50 Peristaltisk pump 26,74 1,31 - 11.45 1,52 12.00

22AF04 1 2 3 50 Peristaltisk pump 24,93 1,10 - 11.15 1,47 11.30

22AF09 1 2 3 50 Peristaltisk pump 24,63 1,07 - 10.45 1,77 11.00

Installation 4/4 2022, provtagning 7/4 2022

AFRY Göteborg

Kommentar (Klarhet/utfällning, färg/lukt, filtrering/konservering)

Anmärkningar

Johan Fogelström

Avstånd r.ö.k - 
markyta (m)

 Översiktlig MTU inom fastighet Ström 1:196

D0057044

Johan Fogelström

Ström 1:196, Lilla Edets kommun

0,47

0,35

0,38

r.ö.k = rörets överkant
m ö h = meter över havet
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3a
Projektnummer: 

D0057044

Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4
Holland 
ingen  

påverkan5 

(mg/kg TS)

Holland 
kraftigt 

påverkan5 

(mg/kg TS)

#Holland 
interventio

nvärden 

20135 

(mg/kg TS)

22AF01 22AF02 22AF03 22AF04 22AF05 22AF06 22AF06

Provtagningsdatum 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04

Provnummer 177-2022-04060332 177-2022-04060333 177-2022-04060334 177-2022-04060335 177-2022-04060336 177-2022-04060337 177-2022-04060338

Djup m u my 0,3-0,8 0-0,3 0,3-0,8 0-0,3 0,3-0,8 0-0,3 1,3-1,8

Torrsubstans, TS % 74,5 80,4 78,7 78,5 73,5 76,8 66,4

Petroleumämnen

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50
PAH
PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50 < 0,11 0,12 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100 < 0,090 0,11 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090

PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 4,1 4,6 8,2 5,9 6,1 5,5 5

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000 180 81 90 90 100 120 76

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000 9,6 7 16 8,1 16 11 13

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 30 24 23 28 27 27 30

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 0,012 0,045 < 0,012 0,055 < 0,013 0,034 < 0,014

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 14 9,4 8,9 10 16 9,7 16

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 16 10 15 11 19 13 21

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500 12 19 11 29 13 21 13

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000 58 44 48 52 47 57 47

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 67 64 63 69 87 76 76

Pesticider

Aldrin 0,00006 - 0,32 - <0,002 - - - - -

Dieldrin 0,0005 - - - <0,002 - - - - -

DDT summa - - 1,7 - 0,045 - - - - -

DDD summa - - 2,3 - 0,0039 - - - - -

DDE summa - - 34 - 0,020 - - - - -

Dikloranilin 0,005 50 50 - <0,002 - - - - -
Endosulfan 0,00001 4 4 - <0,0025 - - - - -

Endrin 0,00004 - - - <0,002 - - - - -

a-HCH 0,003 - 17 - <0,001 - - - - -

b-HCH 0,009 - 1,6 - <0,001 - - - - -

g-HCH (Lindan) 0,00005 - 1,2 - <0,001 - - - - -
Heptaklor 0,0007 4 4 - <0,001 - - - - -
Heptaklorepoxid 0,0000002 4 4 - <0,001 - - - - -

Hexaklorbensener - - 2 - <0,001 - - - - -

Pentakloranilin - 10 10 - <0,001 - - - - -

Pentaklorbensen - - 6,7 - <0,001 - - - - -

5-Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. #Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.

1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 2016).

3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 2016).

4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.
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Jämförelsetabell analysresultat, jord Bilaga 3a
Projektnummer: 

D0057044

Provpunkt Enhet MRR1 KM2 MKM3 FA4
Holland 
ingen  

påverkan5 

(mg/kg TS)

Holland 
kraftigt 

påverkan5 

(mg/kg TS)

#Holland 
interventio

nvärden 

20135 

(mg/kg TS)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup m u my 

Torrsubstans, TS %

Petroleumämnen

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 -

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000
PAH
PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena mg/kg TS - - - 100

PAH, övriga mg/kg TS - - - 1000

Metaller

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg TS - 200 300 50000

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co mg/kg TS - 15 35 1000

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000

Bly Pb mg/kg TS 20 50 400 2500

Vanadin  V mg/kg TS - 100 200 10000

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500

Pesticider

Aldrin 0,00006 - 0,32

Dieldrin 0,0005 - -

DDT summa - - 1,7

DDD summa - - 2,3

DDE summa - - 34

Dikloranilin 0,005 50 50
Endosulfan 0,00001 4 4

Endrin 0,00004 - -

a-HCH 0,003 - 17

b-HCH 0,009 - 1,6

g-HCH (Lindan) 0,00005 - 1,2
Heptaklor 0,0007 4 4
Heptaklorepoxid 0,0000002 4 4

Hexaklorbensener - - 2

Pentakloranilin - 10 10

Pentaklorbensen - - 6,7

5-Riktvärden från Holland. VROM (2000). Steefwaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. #Uppdaterade Circulaire bodemsanering 1 juli 2013.

1-MRR- Mindre än Ringa Risk. Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1.

2-KM-Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 2016).

3-MKM-Mindre Känslig Markanvändning. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976, 2009 (uppdaterade riktvärden 2016).

4-FA-Farligt Avfall. Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2019:01.

22AF07 22AF08 22AF09 22AF09 22AF10

2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04 2022-04-04

177-2022-04060339 177-2022-04060340 177-2022-04060341 177-2022-04060342 177-2022-04060343

0-0,3 0,3-0,8 0,8-1,3 0-0,3 0-0,3

77,8 74,6 70,3 78,6 74,8

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

< 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,12

< 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,11

< 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14

6,5 11 26 5,3 5,9

120 100 97 100 100

0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21

20 15 24 8 11

24 27 31 24 25

0,044 < 0,013 < 0,013 0,022 0,046

10 16 20 8,8 12

13 20 28 12 12

24 14 16 16 28

54 70 56 56 53

69 79 81 69 74

<0,002 - - - -

<0,002 - - - -

0,05 - - - -

0,0045 - - - -

0,027 - - - -

<0,002 - - - -

<0,0025 - - - -

<0,002 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -

<0,001 - - - -
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Jämförelsetabell analysresultat, Grundvatten Bilaga 3b
Projektnummer: D0057044 

Provpunkt Enhet
SGU 2013:01       

Klass 21 *

SGU 2013:01       

Klass 31 *

SGU 2013:01       

Klass 41 *

SGU 2013:01       

Klass 51 *

Naturvårdsv
erket ² 
måttligt 
allvarligt

Naturvårdsv
erket ²  
Allvarligt

Naturvårdsv
erket ² 
Mycket 
allvarligt

SPI-RV3   

ångor i 
byggnader

SPI-RV3   

ytvatten

SPI-RV3     

skydd av 
dricksvatten

SPI-RV3 

Bevattning
SPI-RV3 

Våtmarker

Holland µg/l 
löst Ingen 

påverkan4

Holland µg/l 
löst Kraftig 

påverkan4

Utsläpp av 
förorenat 
vatten 

Göteborg5

22AF01 22AF04 22AF09

Provtagningsdatum 2022-04-07 2022-04-07 2022-04-07

Petroleumämnen

Bensen mg/l 0,00002 0,0001 0,0002 0,001 0,010 0,030 0,100 0,05 0,5 0,0005 0,4 1 0,2 30 0,050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050
Etylbensen mg/l 0,020 0,060 0,200 6 0,5 0,03 0,4 0,7 4 150 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen mg/l 0,20 0,60 2 3 0,5 0,25 4 1 0,2 70 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Toluen mg/l 0,06 0,18 0,600 7 0,5 0,04 0,6 2 7 1000 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Alifater >C5-C8 mg/l 3 0,3 0,1 1,5 1,5 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C8-C10 mg/l 0,1 0,15 0,1 1,5 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 0,3 0,1 1,2 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C12-C16 mg/l - 3 0,1 1 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Alifater >C16-C35 mg/l - 3 0,1 1 1 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l 0,8 0,5 0,07 1 0,15 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C10-C16 mg/l 10 0,12 0,01 0,1 0,015 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Aromater >C16-C35 mg/l 25 0,005 0,002 0,07 0,015 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

PAH

Benzo(a)pyren µg/l 0,0005 0,001 0,002 0,01 0,0005 0,05 0,27 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(b,k)fluoranten A µg/l 0,0004 0,05 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Benzo(g,h,i)perylen B µg/l 0,0003 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren C µg/l 0,0004 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010
PAH-L µg/l 2000 120 10 80 40 < 0,040 < 0,040 < 0,040
PAH-M µg/l 10 5 2 10 15 < 0,040 < 0,040 < 0,040

PAH-H µg/l 300 0,5 0,05 6 3 < 0,040 < 0,040 < 0,040

PAH, cancerogena µg/l 0,2 0,6 2 < 0,20 < 0,20 < 0,20

PAH, övriga µg/l 10 30 100 < 0,30 < 0,30 < 0,30

Metaller

Arsenik As mg/l 0,001 0,002 0,005 0,01 0,05 0,15 0,5 0,016 0,0027 0,00073 0,0012

Barium, Ba mg/l 0,014 0,0058 0,013

Kadmium Cd
mg/l

0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,005 0,015 0,05 0,0009 0,00001
< 

0,0000040
0,000015

Kobolt Co mg/l 0,00029 0,00013 0,00028

Krom Cr, totalt mg/l 0,0005 0,005 0,01 0,05 0,05 0,15 0,5 0,007 < 0,000050 < 0,000050 < 0,000050

Koppar Cu mg/l 0,02 0,2 1 2 2 6 20 0,010 0,00043 0,00014 0,00072

Kvicksilver Hg mg/l 0,000005 0,00001 0,00005 0,001 0,001 0,003 0,01 0,0007 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010

Nickel Ni mg/l 0,0005 0,002 0,01 0,02 0,05 0,15 0,5 0,068 0,00071 0,00044 0,0008

Bly Pb mg/l 0,0005 0,001 0,002 0,01 0,01 0,03 0,1 - 0,05 0,005 0,03 0,5 0,028 0,000011 0,000015 0,000011

Vanadin  V mg/l 0,00046 0,00025 0,00059

Zink Zn mg/l 0,005 0,01 0,1 1 0,030 0,00034 0,0014 0,00035

Klorfenoler

Diklormetan µg/l 0,01 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Triklormetan µg/l 6 400 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Tetraklormetan µg/l 0,01 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Trikloreten µg/l 24 500 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Tetrakloreten µg/l 0,01 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1-Dikloretan µg/l 7 900 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,2-Dikloretan µg/l 7 400 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1,1-Trikloretan µg/l 0,01 300 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1,2-Trikloretan µg/l 0,01 130 < 0,10 < 0,10 < 0,10
cis-1,2-Dikloreten µg/l 0,01 20 < 0,10 < 0,10 < 0,10
trans-1,2-Dikloreten µg/l 0,01 20 < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1-Dikloreten µg/l 0,01 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Vinylklorid µg/l 0,01 5 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Oljeindex

Oljeindex µg/l

1000 (500 
inom Göta 
älvs vatten 

skyddområde
, 100 nära 

råvattenintag 
(ca 1-2 km 
uppströms)

<100 <100 <100

1) SGU-rapport 2013:01. Bedömningsgrunder för grundvatten. Utkom februari 2013. Klass 5 innebär mycket hög halt.

* Riktvärden för metaller avser filtrerade prover

2) Naturvårdsverket-Rapport 4918-1999-"Metodik för inventering av förorenade områden"-Förorenade vatten: Tabell 2 och 3

3) SPI. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Utkom 2010. Riktvärden för grundvatten presenteras i Tabell 5.10 i rapporten.

4) Riktvärden från Holland, utdrag ur VROM (2000) Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39.

5) Miljöförvaltningen Göteborgs stad, R2020:13 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten och recipient.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-063619-01

EUSELI2-00998132
Í%SQbÂ!>_O/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060332Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,8

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts3.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts2.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts67Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
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Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060333Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.045Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts64Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet 

Ström 1 19

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04121248Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-12

Utskriftsdatum: 2022-04-20

2022-04-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF02 177-2022-04060333

Provtagningsplats: D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet Ström1 196

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts3.9DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts20DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts2.4DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts18DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts45DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-036363-01BÎ

AR-22-LW-036363-01

EUSELI-00363582

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01000793

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-04120277

22AF02 177-2022-04060333Provmärkning:

2022-04-12Provet ankom:

2022-04-19Analysrapport klar:

177-2022-04121248_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-04-12

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg TsDichloroaniline, 3,4- EUSELI± 33%LW19B <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin EUSELI± 33%LW18P <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDieldrin EUSELI± 33%LW18Q <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin/ Dieldrin (sum) EUSELI± 33%LW19I <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, alpha- EUSELI± 33%LW18R <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, gamma- EUSELI± 33%LW18S <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane (sum) EUSELI± 33%LW19F <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, o,p'- EUSELI± 33%LW195 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, p,p'- EUSELI± 33%LW194 3.9[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, o,p'- EUSELI± 33%LW196 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, p,p’- EUSELI± 33%LW18T 20[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, o,p'- EUSELI± 33%LW18U 2.4[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, p,p'- EUSELI± 33%LW197 18[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT (sum) EUSELI± 33%LW19G 45[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, alpha- EUSELI± 33%LW18K <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, beta- EUSELI± 33%LW18L <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg TsEndosulfansulfate EUSELI± 33%LW18V <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan (sum) EUSELI± 33%LW19J <2.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndrin EUSELI± 33%LW18W <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHexachlorobenzene EUSELI± 33%LW18M <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, alpha- EUSELI± 33%LW18Y <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, beta- EUSELI± 33%LW18Z <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, delta- EUSELI± 33%LW190 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 33%LW198 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlor EUSELI± 33%LW18N <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, cis- EUSELI± 33%LW191 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, trans- EUSELI± 33%LW199 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline EUSELI± 33%LW19A <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachlorobenzene EUSELI± 33%LW193 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsQuintozene EUSELI± 33%LW192 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline/Quintozene EUSELI± 33%LW19H <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 80.0[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Jakob Kyrklund, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060334Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,8

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts63Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060335Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts6.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.8TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.055Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060336Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,8

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF05

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-063630-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060337Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts6.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.9TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

205



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060338Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,3-1,8

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060339Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF07

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts6.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts3.6TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.044Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-071496-01

EUSELI2-01000793
Í%SQbÂ!@<|SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet 

Ström 1 19

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04121249Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-12

Utskriftsdatum: 2022-04-20

2022-04-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF07 177-2022-04060339

Provtagningsplats: D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet Ström1 196

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts4.5DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts27DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts2.3DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts15DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts50DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

33%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-036364-01QÎ

AR-22-LW-036364-01

EUSELI-00363582

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01000793

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-04120278

22AF07 177-2022-04060339Provmärkning:

2022-04-12Provet ankom:

2022-04-19Analysrapport klar:

177-2022-04121249_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-04-12

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg TsDichloroaniline, 3,4- EUSELI± 33%LW19B <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin EUSELI± 33%LW18P <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDieldrin EUSELI± 33%LW18Q <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin/ Dieldrin (sum) EUSELI± 33%LW19I <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, alpha- EUSELI± 33%LW18R <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, gamma- EUSELI± 33%LW18S <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane (sum) EUSELI± 33%LW19F <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, o,p'- EUSELI± 33%LW195 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, p,p'- EUSELI± 33%LW194 4.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, o,p'- EUSELI± 33%LW196 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, p,p’- EUSELI± 33%LW18T 27[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, o,p'- EUSELI± 33%LW18U 2.3[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, p,p'- EUSELI± 33%LW197 15[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT (sum) EUSELI± 33%LW19G 50[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, alpha- EUSELI± 33%LW18K <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, beta- EUSELI± 33%LW18L <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

214



EUSELI-00363582ËAR-22-LW-036364-01QÎ

AR-22-LW-036364-01

µg/kg TsEndosulfansulfate EUSELI± 33%LW18V <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan (sum) EUSELI± 33%LW19J <2.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndrin EUSELI± 33%LW18W <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHexachlorobenzene EUSELI± 33%LW18M <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, alpha- EUSELI± 33%LW18Y <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, beta- EUSELI± 33%LW18Z <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, delta- EUSELI± 33%LW190 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 33%LW198 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlor EUSELI± 33%LW18N <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, cis- EUSELI± 33%LW191 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, trans- EUSELI± 33%LW199 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline EUSELI± 33%LW19A <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachlorobenzene EUSELI± 33%LW193 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsQuintozene EUSELI± 33%LW192 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline/Quintozene EUSELI± 33%LW19H <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 77.5[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Jakob Kyrklund, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-063529-01

EUSELI2-00998132
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060340Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,8

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF08

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts70Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060341Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,8-1,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF09

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts2.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts1.6TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts26Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts97Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060342Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF09

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktlig MTU ino fastighet 

ström 1 196

ÅF-Infrastructure AB

Frida Gustafsson

Box 1551

401 51 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04060343Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-04-04

Frida Gustafsson

Provet ankom:

JordMatris:

2022-04-05

Utskriftsdatum: 2022-04-08

2022-04-05Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF10

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.033Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.046Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts53Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts74Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Johan Fogelström  (johan.fogelstrom@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

226



AR-22-SL-063638-01

Í%SQbÂ!>_dÉÎ

EUSELI2-00998132

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktligt MTU inom fastighet 

Ström 1 1

ÅF-Infrastructure AB

Johan Fogelström

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04080180Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2022-04-07

Johan Fogelström

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-04-07

Utskriftsdatum: 2022-04-11

2022-04-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF01

Provtagningsplats: D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet Ström1 196

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 4b
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.0027Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000011Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000010Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00029Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00043Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00071Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00046Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00034Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

mg/l< 0.10Oljeindex a)SS-EN ISO 9377-2:2001 

mod

40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Frida Gustafsson  (frida.gustafsson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktligt MTU inom fastighet 

Ström 1 1

ÅF-Infrastructure AB

Johan Fogelström

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04080181Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2022-04-07

Johan Fogelström

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-04-07

Utskriftsdatum: 2022-04-11

2022-04-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF04

Provtagningsplats: D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet Ström1 196

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00073Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0058Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000015Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00013Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00014Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00044Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00025Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

mg/l< 0.10Oljeindex a)SS-EN ISO 9377-2:2001 

mod

40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Frida Gustafsson  (frida.gustafsson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D0057044-Översiktligt MTU inom fastighet 

Ström 1 1

ÅF-Infrastructure AB

Johan Fogelström

Box 1551

401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2022-04080182Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

7

2022-04-07

Johan Fogelström

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-04-07

Utskriftsdatum: 2022-04-11

2022-04-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22AF09

Provtagningsplats: D0057044-Översiktlig MTU inom fastighet Ström1 196

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

234



AR-22-SL-065130-01

Í%SQbÂ!>~pMÎ

EUSELI2-00999413

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.0012Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.013Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000011Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000015Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00028Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00072Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00080Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00059Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00035Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

mg/l< 0.10Oljeindex a)SS-EN ISO 9377-2:2001 

mod

40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Frida Gustafsson  (frida.gustafsson@afry.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

236



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 65 
Överenskommelse fastighetstransaktioner 
Dnr KS 2022/248 
 
Sammanfattning 
Mellan Lilla Edets kommun och det kommunala bostadsbolaget Edethus AB finns 
önskemål om att köpa respektive sälja ett antal fastigheter/delar av fastigheter. 
Fastigheterna beskrivs kort nedan. 
 
Kommunägda fastigheter som förslås säljas och föreslagen köpeskilling: 
 
Centralen 4                                                                                                  2500 000  
Ström 1:65 del av                                                                                          930 000  
 
Fastigheter ägda av Edethus som föreslås köpas och föreslagen köpeskilling:    
 
Ström 1:150    (Ströms slottspark)                                                                800 000                                                                  
Tingberg 3:47 (Fotbollsplan m m samt gatumark i Lödöse                        2400 000 
Utby 5:45        (Vattenförsörjning i Utby)                                                     200 000 
Fuxerna 7:2 del av (deponin Högstorp inklusive motorbanan) samt                    
Fuxerna 2:108 (deponin Högstorp inklusive motorbanan)                            100 000                 
 
Vissa av fastigheterna är hela fastigheter som kan säljas/köpas direkt. För de delar av 
fastigheter som ska säljas respektive köpas krävs en lantmäteriförrättning och för Ström 
1:65 krävs även en ändring av detaljplanen då denna fastighet i dag utgörs av allmän 
platsmark. Edethus behöver därför inkomma med en ansökan om planbesked. 
 
På fastigheten Centralen 4 finns ett dagvattenmagasin. I samband med byggnation 
behöver dagvattenmagasinet flyttas och fastighetstillbehöret frigöras. Detta regleras i 
kommande köpehandling. Kommunen står för samtliga kostnader för att flytta 
dagvattenmagasinet. 
Någon uppskattad kostnad för detta finns inte i dagsläget. 
 
Kommunen har anlitat en värderingsfirma för värdering av de fastigheter som föreslås 
säljas samt för Utby 5:45 och Edethus har anlitat en värderingsfirma för de flesta av de 
fastigheter som föreslås köpas. 
 
De områden som utgör del av fastighet visas på bifogade kartor. 
 
Beslutsunderlag 
Värderingar för de aktuella fastigheterna. 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens kostnader för fastighetsförvärv, lantmäteriförrättningar samt 
lagfartskostnader. 
Grovt uppskattade kostnader för lagfart samt förrättningskostnader ca 200 000:-  
Kommunens kostnad för att flytta ett dagvattenmagasin på Centralen 4. 
Kostnader för att flytta dagvattenmagasinet har inte utretts. 
 
Medel för ovanstående kostnader finns inte i budget. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen: 

• godkänner beskrivna fastighetstransaktioner mellan Lilla Edets kommun och 
Edethus. 

• En överenskommelse om ovan angivna fastighetstransaktioner upprättas. 
• uppdrar åt kommunchefen att underteckna överenskommelsen och åt  

planerings- och exploateringschefen att underteckna erforderliga 
köpehandlingar. 

 
Frej Dristig (SD) och Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen: 

• godkänner beskrivna fastighetstransaktioner mellan Lilla Edets kommun och 
Edethus. 

• En överenskommelse om ovan angivna fastighetstransaktioner upprättas. 
• uppdrar åt kommunchefen att underteckna överenskommelsen och åt  

planerings- och exploateringschefen att underteckna erforderliga 
köpehandlingar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-05 KS 2022/248 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Överenskommelse fastighetstransaktioner 
 
Dnr KS 2022/248 
 
Sammanfattning 
Mellan Lilla Edets kommun och det kommunala bostadsbolaget Edethus AB finns 
önskemål om att köpa respektive sälja ett antal fastigheter/delar av fastigheter. 
Fastigheterna beskrivs kort nedan. 
 
Kommunägda fastigheter som förslås säljas och föreslagen köpeskilling: 
 
Centralen 4                                                                                                  2500 000  
Ström 1:65 del av                                                                                          930 000  
 
Fastigheter ägda av Edethus som föreslås köpas och föreslagen köpeskilling:    
 
Ström 1:150    (Ströms slottspark)                                                                800 000                                                                  
Tingberg 3:47 (Fotbollsplan m m samt gatumark i Lödöse                        2400 000 
Utby 5:45        (Vattenförsörjning i Utby)                                                     200 000 
Fuxerna 7:2 del av (deponin Högstorp inklusive motorbanan) samt                    
Fuxerna 2:108 (deponin Högstorp inklusive motorbanan)                            100 000                 
 
Vissa av fastigheterna är hela fastigheter som kan säljas/köpas direkt. För de delar av 
fastigheter som ska säljas respektive köpas krävs en lantmäteriförrättning och för Ström 
1:65 krävs även en ändring av detaljplanen då denna fastighet i dag utgörs av allmän 
platsmark. Edethus behöver därför inkomma med en ansökan om planbesked. 
 
På fastigheten Centralen 4 finns ett dagvattenmagasin. I samband med byggnation 
behöver dagvattenmagasinet flyttas och fastighetstillbehöret frigöras. Detta regleras i 
kommande köpehandling. Kommunen står för samtliga kostnader för att flytta 
dagvattenmagasinet. 
Någon uppskattad kostnad för detta finns inte i dagsläget. 
 
Kommunen har anlitat en värderingsfirma för värdering av de fastigheter som föreslås 
säljas samt för Utby 5:45 och Edethus har anlitat en värderingsfirma för de flesta av de 
fastigheter som föreslås köpas. 
 
De områden som utgör del av fastighet visas på bifogade kartor. 
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Beslutsunderlag 
Värderingar för de aktuella fastigheterna. 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens kostnader för fastighetsförvärv, lantmäteriförrättningar samt 
lagfartskostnader. 
Grovt uppskattade kostnader för lagfart samt förrättningskostnader ca 200 000:-  
Kommunens kostnad för att flytta ett dagvattenmagasin på Centralen 4. 
Kostnader för att flytta dagvattenmagasinet har inte utretts. 
 
Medel för ovanstående kostnader finns inte i budget. 
 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen: 

• godkänner beskrivna fastighetstransaktioner mellan Lilla Edets kommun och 
Edethus. 

• En överenskommelse om ovan angivna fastighetstransaktioner upprättas och 
gäller i 5 år från det att beslutet vinner laga kraft.  

• uppdrar åt kommunchefen att underteckna överenskommelsen och åt  
planerings- och exploateringschefen att underteckna erforderliga 
köpehandlingar. 
 

 
 

 
 
 
Maria Wagerland 
Enhetschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Edethus AB 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Mark-och exploateringschefen 
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande Lilla Edet Centralen 4    
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet avser fastigheten Lilla Edet Centralen 4. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Lilla Edets kommun, genom Mattias Bengtsson. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma fastighetens marknadsvärde och skall användas som beslutsunderlag vid 
eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-03-31. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).  

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet. 

Särskilda förutsättningar 
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).  

Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 
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Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn har utförts av Peter Lojander Svefa AB 2021-03-08. 

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Detaljplan 
 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortofoto och kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget i de centrala delarna av Lilla Edet mellan Järnvägsgatan och Tvärgatan. Om-
givningarna utgörs av centrumbebyggelse med resecentrum, vårdcentral, kulturhus, kommunhus och bo-
stadsfastigheter med affärslokaler i bottenplan. Kommersiell och social service finns inom gångavstånd. All-
männa kommunikationer i form av buss. God tillgänglighet till E 45 och väg 167. 

Markareal är 1 386 kvadratmeter enligt fastighetsregistret. Marken nyttjas för närvarande som parkering. Plan 
asfalterad yta med cirka 48 parkeringsplatser. Infrastrukturen är utbyggd kring området. 

 

Översiktskarta och Ortofoto. Källa: Lantmäteriet 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Lilla Edet kommun. 

Miljö 
Värderingsobjektets närområde är markerat som KM (Känslig markanvändning) på Länsstyrelsens karta över 
potentiellt förorenade markområden. 
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Informationskartan. Källa: Länsstyrelsen. 

Av detaljplanens beskrivning framgår att bensinstation funnits i ”området” fram till 1992. Vid provtagning i 
samband med planarbetet har höga halter av oljeprodukter konstaterats. Värderingsobjektet förutsätts vara 
sanerat och uppfylla kraven för Känslig markanvändning. Inom ramen för detta uppdrag har det inte genom-
förts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare av-
snitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Planförhållanden 
Värderingsobjektet berörs av detaljplan ”Del av Kv Centralen 3 mfl” antagen 2009-03-25. Planbestämmel-
serna anger i bottenplan centrumfunktioner och bostäder i plan två och tre. Tanken är att innergården skall 
byggas över med planterbart bjälklag. Detaljbestämmelser finns kring placering, utformning och utförande. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Genomförandetiden för planen har utgått. 

  

Utdrag ur detaljplan ” Del av Kv Centralen 3 mfl”. Källa: Lilla Edets kommun 
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Projektbeskrivning och planerad bebyggelse 
Med hänsyn till vad som anges ovan bedöms det finnas förväntningar om en exploatering av centrumfunkt-
ioner och bostäder. Byggrätten är i detaljplanen inte angiven i absoluta tal. Värderingsobjektets taxerade 
byggrätt är 1 350 kvadratmeter bruttoarea (BTA) lokaler och 1 750 kvadratmeter BTA bostäder. Utifrån en 
översiktlig plantolkning och schablonuppskattning av byggrätt bedöms uppgifterna rimliga att lägga till grund 
för värdebedömningen. 

3. Marknadsanalys 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). 

För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta 
investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de 
segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastig-
heter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter. 

Marknadsförutsättningar – Bostäder 

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande di-
rektavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-/högsko-
leorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat stigande priser 
då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, stått sig bäst 
i den osäkerhet som corona-pandemin medfört, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. Den 
ryska invasionen av Ukraina innebär dock en ökad risk. Potentialen för sjunkande direktavkastningskrav be-
döms som begränsad, men det bedöms inte vara någon risk för stigande direktavkastningskrav (såtillvida 
Sverige inte går in i en djup, långvarig lågkonjunktur). En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga 
vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i 
nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på mark-
naden och med ett uttalat fokus på nyproduktion samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exem-
pel på joint ventures mellan byggbolag och pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter 
med efterfrågan både i A- och B-lägen samt inte bara i storstadsregionerna. 
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Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 
senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till driftnettooptime-
ring är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av fastigheter har emellertid 
medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare att hitta in-
tressanta investeringsobjekt.  

En kategori köpare som minskat under de senaste åren till följd av viss osäkerhet på privatbostadsmarknaden 
är bostadsrättsföreningar, såväl vad gäller om- som nybildningar.   

Det är – trots relativt hög nyproduktion under senare år – alltså fortsatt bostadsbrist inom storstadsregioner. 
Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre omflyttningsfre-
kvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i förhållande till 
befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, delmarknader fortsatt 
svårt att få projektekonomin att gå ihop. 

Marknadsförutsättningar – Lokaler 

Lokaler i bottenvåningar i nyproduktion av flerbostadshus och kontorshus ses ibland som ett ”nödvändigt ont” 
av exploatörerna, åtminstone i mindre attraktiva lägen. Samtidigt är lokalerna mycket viktiga för att få till en 
attraktiv plats och för att få vardagen att fungera för husens övriga hyresgäster. Betalningsviljan är ofta be-
tydligt lägre än för det huvudsakliga ändamålet. 
 
Lokaler för kontor och handel insprängda i flerbostadshus benämns ofta ”bottenvåningar” eller ”intvingad  
handel”. Lokalerna blir ofta av typen ”service” såsom caféer, restauranger, kiosker, frisörsalonger och lik-
nande. Kommersiella lokaler är ofta krävande att hantera för bostadsfokuserade fastighetsägare eller bo-
stadsrättsföreningar. Ibland gör man 3D fastighetsbildningar för att dela lokaltyperna åt, vilket gjorts i grann-
fastigheterna Centralen 3, 5 och 6.  

För lokaler inom segmentet samhällsfastigheter som exempelvis utbildning, vård eller offentlig förvaltning är 
dock betalningsviljan normalt högre. En anledning är att dessa lokaler normalt är uthyrda med långsiktiga 
hyresavtal till stat eller kommun. 

Marknadsförutsättningar värderingsobjektet 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Lilla Edet är med bortseende från småhusfastigheter mått-
lig. Sålda småhusfastigheter indikerar dock en positiv prisutveckling. Marknadsintresset för byggrätter och 
tomtmark är mer svårbedömt. 

Generellt finns i dagsläget i princip inga eller mycket få vakanta bostäder på de flesta delmarknader. Efter-
frågan för mark i markanvisningsavtal eller motsvarande bedöms fortsatt relativt god. Avskaffandet av inve-
steringsbidraget för hyresrätter bedöms dock ha en negativ påverkan främst i mindre kommuner och orter. 
Branschaktörer har dock hopp om att bidraget ska återkomma. Med anledning av detta bedöms en del hy-
resrättsprojekt pausas. I mindre orter indikeras normalt små skillnader i byggrättsvärden för upplåtelsefor-
merna hyres- och bostadsrätt. Marknaden för lokalhyresfastigheter och lokaluthyrning är svagare.  

Värderingsobjektet har ett bra mikroläge i centrala Lilla Edet. Närheten till social och kommersiell service 
samt kommunikation är god. Infrastrukturen är utbyggd i närområdet. Kombinerat ändamål jämfört med ett 
renodlat ändamål begränsar sannolikt köparkretsen. Stor andel lokaler och produktionskostnaderna för tänkt 
bjälklag/terrass bedöms dessutom försämra en exploateringskalkyl. En offentlig hyresgäst som ankarhyres-
gäst i lokalerna och/eller en byggnation utan ”bjälklag/terrass” torde förbättra möjligheterna. För tänkt explo-
atering är en lokal eller regional aktör, fastighetsbolag eller möjligen bostadsrättsförening troligt. 
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Med hänsyn till vad som anges i avsnitt Planförhållande ovan samt värderingsobjektets förutsättningar i övrigt 
finns det förväntningar om en exploatering av bostäder med inslag av lokaler. Markens lämplighet för explo-
atering bedöms översiktligt som god.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement och kon-
trollmetod används taxeringsmetoden som utgår från byggrättens taxerade riktvärde.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan taxe-
ringsmetoden är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod. 

5. Värdebedömning av byggrätt 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter bostäder 

En ortsprisundersökning (2019-) har genomförts avseende byggrätter för bostadsändamål i Lilla Edet 
samt grannkommunerna Ale, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Jämförelseköpen 
avser objekt med i huvudsak likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet. Jämförelseköpen 
omfattar både upplåtelser med hyresrätt respektive bostadsrätt. Inslag av intressegemenskap förekom-
mer i vissa fall.  

Det konstateras att en stor andel av de redovisade köpen har sålts av kommuner. Kommuner är gene-
rellt sällan prisdrivande och det kan delvis konstateras att i ovanstående jämförelseköp som har andra 
säljare, eller där försäljningarna är konkurrensutsatta, generellt sett indikerar något högre prisnivåer. 
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Noterade priser varierar inom intervallet 200 och 3 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 1 600 
kr/kvm BTA. Toppnivåerna, runt 2 300-3 000 kr/kvm BTA avser attraktivare lägen och starkare mark-
nader som inte bedöms jämförbara. Inte heller den lägsta prisnivån 200 kr/kvm BTA bedöms vara re-
presentativ. Utöver tabellen noteras några äldre köp (2017-2019) i Lilla Edet Ström inom intervallet cirka 
490-640 kr/kvm BTA. 

Värdet torde återfinnas inom intervallet 1 000-1 200 kr/kvm BTA. 

Resultat ortsprismetoden bostäder 
Sammantaget indikerar ortsprismetoden ett byggrättsvärde om 1 100 kronor per kvadratmeter BTA bostä-
der motsvarande cirka 1 925 000 kronor. 

Byggrätter lokaler 

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter för lokaler i Lilla Edet samt grannkommu-
nerna. Med anledning av mycket begränsat jämförelsematerial görs en sökning inom ett större geogra-
fiskt område avseende lokaler, ”lokaler i bottenvåning” och ”intvingad handel”. Jämförelseköpen avser 
objekt med i huvudsak likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet. Värderingsobjektet lokal-
andel är stor. Inslag av intressegemenskap förekommer i vissa fall.  

Kommun & Område
Lä ge  
[A- C]

Are a l Köpare  & Sä lja re Köpe datum Planförhå lla nden
Byggrä ttsvolym 

[BTA a lt st]
Köpe summa  

(kr/st a lt BTA)

Stenungsund, Ucklum C  123 057
Badhustorget Privatbostäder AB / 

Spekeröd- Ucklums församling
okt- 20 Detaljplan bostadsändamål  6 200  1 048

Trollhättan, Centrum A Serneke / Trollhättans kommun okt- 20

Överenskommelse om 
markanvisning utan begränsning 
på upplåtelseform. 
Överenskommet pris 2 800 kr/kvm 
BTA,

  1  2 800

Ale, Nödinge C K- fastigheter / Joelberg AB jul- 20  10 800  2 907

Trollhättan, Hjortmossen B Trenum / Trollhättans kommun maj- 20

Avtal om köp av tilläggsmark. 
Köpet är vilkorat av beslut i 
kommunfullmäktige. Ändras 
upplåtelseform till bostadsrätt 
utgår tilläggsköpeskilling om 800 
kr/kvm BTA.

 2 845  1 600

Trollhättan, Sjuntorp C Eidar / Trollhättans kommun maj- 20
Markanvisningsavtal för 20- 30 
lägenheter.  Priset är satt till 500 
kr/kvm BTA i avtalet.

  1   500

Vänersborg, Holmängen B PEAB / Vänersborgs kommun dec- 19

DP för flerbostadshus, köparen 
avser uppföra 32 lägenheter 
motsvarande uppskattningsvis 2 
700 kvm BTA.

 2 700   864

Ale, Skepplanda C  5 166 Alebyggen / Ale kommun dec- 19

DP för c irka 2 600 kvm BTA 
flerbostadshus, hyresrätt. 
Alebyggen har bekostat 
detaljplanen.

 2 600   831

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B  9 650 OBOS / Trollhättans kommun okt- 19
DP med en uppskattad byggrätt 
om 3143 enligt köpeavtal

 3 143  1 700

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B OBOS / Trollhättans kommun okt- 19

För hyresrätter tecknas 
tomträttsavtal med en avgäld 
baserad på ett underliggande 
byggrättsvärde om 1 700 kr/kvm 
BTA.

Ale, Älvängen A  5 535 Alebyggen / Ale kommun sep- 19 Ej klar affär, dp överklagad.  4 800   675

Uddevalla, Överby C  4 726
Sverigebogården AB / Överbyhöjd 

Fastigehts AB
sep- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
300 kvm BTA.

 2 300  2 304

Vänersborg, Holmängen B  5 610
BoKlok Mark & Exploatering AB / 

Vänersborgs kommun
sep- 19

DP med en byggrätt om 13 480 
kvm BTA.

 13 480   200

Ale, Nol B  9 596 Derome / Ale kommun apr- 19

Byggrätt för c irka 20 
rad/kedjehus, priset 2 650 kr/kvm 
BTA inkluderar gatukostnad och 
anläggningsavgift för VA. Även 
äganderätt tillåts enligt ett tillägg.

 2 955  2 650

Uddevalla, Skogslyckan B
Kynningsrud / Bostad Röda Gården 

KB
mar- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
500 BTA. Fri upplåtelseform.

 2 500  3 000

Trollhättan, Strömslund B PEAB / Trollhättans kommun jan- 19
Markanvisningsavtal. Ingen 
begränsning i upplåtelseform.

  1  1 500
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Det konstateras att en stor andel av de redovisade köpen har sålts av kommuner. Kommuner är gene-
rellt sällan prisdrivande och det kan delvis konstateras att i ovanstående jämförelseköp som har andra 
säljare, eller där försäljningarna är konkurrensutsatta, generellt sett indikerar något högre prisnivåer. 

Noterade priser varierar inom intervallet 260 och 2 000 kr/kvm BTA. Toppnivåerna runt 1 000-2 000 
kr/kvm BTA avser delar av Göteborg, Stenungsund och Kungälv dvs lägen och starkare marknader som 
inte bedöms jämförbara. I Alingsås noteras två köp kring 750 kr/kvm BTA och värderingsobjektets värde-
nivå torde understiga dessa.   

Under 2019 noteras försäljningen av ett mindre objekt Lilla Edet Ström 1:112 för 400 000 kronor. De-
taljplanen anger en användning som lokaler och bedöms ha ett B-läge. En uppskattad byggrätt/exploa-
teringsgrad om 30 % indikerar ett pris motsvarande cirka 450 kr/kvm BTA. 

Värdet torde återfinnas inom intervallet 300-500 kr/kvm BTA. 

Resultat ortsprismetoden lokaler 
Sammantaget indikerar ortsprismetoden ett byggrättsvärde om 400 kronor per kvadratmeter BTA motsva-
rande cirka 540 000 kronor. 

Taxeringsmetod byggrätter hyreshus 
Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshus (FFT22) har riktvärdet för tomtmark (byggrätter) inom vär-
deringsobjektets värdeområde (1462072) satts till 1 800 kr/kvm BTA bostäder och 700 kr/kvm BTA lokaler. 

Riktvärdet i taxeringen inkluderar väg/gata, markanläggningar samt anslutning till kommunalt vatten och av-
lopp. Justering bör göras eftersom värderingsobjektet saknar dessa anläggningar. När tomtmarken saknar 
både markanläggningar och anslutning till VA görs enligt Skatteverkets allmänna råd en nedjustering med 50 
respektive 30 procent, se nedanstående tabell.  

 
Källa: Skatteverket 

Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp och ska i genomsnitt motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Schablonmässigt uppräknat till marknadsvärdenivå med korrige-
ring för avsaknad av markanläggning och VA indikerar nivån 1 680 kr/kvm BTA byggrätt för bostäder och 470 
kr/kvm BTA lokaler. 

Resultat taxeringsmetod 

Sammantaget indikerar taxeringsmetoden ett schablonberäknat byggrättsvärde om cirka 3 500 000 kronor.  

Taxeringsmetoden är behäftad med större osäkerhet än ortsprismetoden och i huvudsak får ses som kon-
trollmetod.  
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetod  cirka 2 400 000-2 500 000 kronor 

Taxeringsmetod cirka 3 500 000 kronor 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet Lilla Edet Centralen 4 vid värdetidpunkten 2022-03-31 till: 

2 500 000/Två miljoner fem hundratusen/Kronor 

(806 kr/kvm BTA och 1 803 kr/kvm TA) 

 

 

Vänersborg 2022-03-31 

   

Sven Jungland   Marcus Takner 
Civilingenjör i Lantmäteri  Civilingenjör i Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna  Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET CENTRALEN 4 2013-10-25 2010-03-15 13:00 2022-03-29
Nyckel: 140842097
UUID: 909a6a6f-81c5-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Fuxerna
Nr: 107201

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6447337.2 330785.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 386 kvm 1 386 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Köp: 1930-01-02 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/337

1/1 1930-02-13 30/64

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
TELE Last Ledningsratt 2013-10-25

Senast ändrad: 2018-01-31
1462-472.2

TELE Last Ledningsratt 1991-02-15
Senast ändrad: 2022-03-21

1562-347.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: DEL AV KV.CENTRALEN 3 M FL. 2009-03-25

Laga kraft: 2009-04-27
Genomf. start: 2009-04-28
Genomf. slut: 2014-04-27
Registrerad: 2009-05-29

1462-P68

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, TOMTMARK (310)
722830-6
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
4 405 000 SEK 4 405 000 SEK 1386 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 300808258
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 080 000 SEK 1462072
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1350 kvm 800 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 300808257
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 325 000 SEK 1462072
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1750 kvm 1900 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Fastighetsreglering 2010-03-15 1462-469
Ledningsåtgärd 2013-10-25 1462-472

URSPRUNG
LILLA EDET EDET 2:36
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet avser del av fastigheten Lilla Edet Ström 1:65. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Lilla Edets kommun, genom Mattias Bengtsson. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma fastighetens marknadsvärde och skall användas som beslutsunderlag vid 
eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-04-01. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).  

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet. 

Särskilda förutsättningar 
Värderingen förutsätter att värderingsobjektet är detaljplanelagt för bostadsändamål. 

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).  
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Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn har utförts av Peter Lojander Svefa AB 2021-03-08. 

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Kartskiss värderingsobjektet 
 Nuvarande detaljplan 
 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortofoto och kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget på västra sidan av Göta älv och Lilla Edet samhälle. Omgivningarna utgörs av 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhus samt Ströms slott i söder. Viss kommersiell och 
social service i närområdet. Allmänna kommunikationer i form av buss. God tillgänglighet till väg 167 och E 
45. 

Markareal är enligt uppgift från uppdragsgivaren cirka 2 787 kvadratmeter. Läge och omfattning framgår av 
nedanstående katskiss. Marken består av grästäckt yta med ett fåtal träd i de östra delarna av området. 
Ligger i anslutning till Ljungskilevägen. Infrastrukturen är utbyggd kring området. 

 

Översiktskarta och Kartskiss. Källa: Lantmäteriet och Lilla Edet kommun 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Lilla Edet kommun. 
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Miljö 
Värderingsobjektets och dess närområde är ej markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade 
markområden. Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende 
potentiella miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värde-
utlåtande).   

Planförhållanden 
Värderingsobjektet berörs av detaljplan, fd stadsplanen ”Ström centrala delen” fastställd 1986-10-29. Plan-
bestämmelserna anger allmän plats. Genomförandetiden för planen har utgått. 

  

Utdrag ur detaljplan ”Ström centrala delen”. Källa: Lilla Edets kommun 

Bakgrund och projektbeskrivning  
Planändring skall ske för bostadsändamål vilket värderingen förutsätter. Tanken är att efter planändring 
flytta nuvarande parkering inom Ström 1:144 till aktuell mark för att på så sätt tillskapa ytterligare byggrätt 
på 1:144. 

Då tillskottsmarken är nödvändig för tillskapa byggrätten och en ändamålsenlig tomtutformning bedöms det 
rimligt att jämställa värderingsförutsättningarna med ett tombildningsfall och tillämpa genomsnittsvärdeprin-
cipen. Detaljer kring ”planförslag har er erhållits. Värderingen sker med utgångspunkt från en exploaterings-
grad motsvarande nuvarande bebyggelse på 1:144. Utifrån denna bedöms ett genomsnittsvärde för tomten 
som appliceras på värderingsobjektet (tänkt tillskottsmark).       

3. Marknadsanalys 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  
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Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). 

För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta 
investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de 
segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastig-
heter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter. 

Marknadsförutsättningar – Bostäder 

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande di-
rektavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-/högsko-
leorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat stigande priser 
då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, stått sig bäst 
i den osäkerhet som corona-pandemin medfört, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. Den 
ryska invasionen av Ukraina innebär dock en ökad risk. Potentialen för sjunkande direktavkastningskrav be-
döms som begränsad, men det bedöms inte vara någon risk för stigande direktavkastningskrav (såtillvida 
Sverige inte går in i en djup, långvarig lågkonjunktur). En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga 
vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i 
nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på mark-
naden och med ett uttalat fokus på nyproduktion samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exem-
pel på joint ventures mellan byggbolag och pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter 
med efterfrågan både i A- och B-lägen samt inte bara i storstadsregionerna. 

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 
senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till driftnettooptime-
ring är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av fastigheter har emellertid 
medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare att hitta in-
tressanta investeringsobjekt.  

En kategori köpare som minskat under de senaste åren till följd av viss osäkerhet på privatbostadsmarknaden 
är bostadsrättsföreningar, såväl vad gäller om- som nybildningar.   

Det är – trots relativt hög nyproduktion under senare år – alltså fortsatt bostadsbrist inom storstadsregioner. 
Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre omflyttningsfre-
kvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i förhållande till 
befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, delmarknader fortsatt 
svårt att få projektekonomin att gå ihop. 
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Marknadsförutsättningar värderingsobjektet 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Lilla Edet är med bortseende från småhusfastigheter mått-
lig. Sålda småhusfastigheter indikerar dock en positiv prisutveckling. Marknadsintresset för byggrätter och 
tomtmark är mer svårbedömt. 

Generellt finns i dagsläget i princip inga eller mycket få vakanta bostäder på de flesta delmarknader. Efter-
frågan för mark i markanvisningsavtal eller motsvarande bedöms fortsatt relativt god. Avskaffandet av inve-
steringsbidraget för hyresrätter bedöms dock ha en negativ påverkan främst i mindre kommuner och orter. 
Branschaktörer har dock hopp om att bidraget ska återkomma. Med anledning av detta bedöms en del hy-
resrättsprojekt pausas. I mindre orter indikeras normalt små skillnader i byggrättsvärden för upplåtelsefor-
merna hyres- och bostadsrätt. Marknaden för lokalhyresfastigheter och lokaluthyrning är svagare.  

Värderingsobjektet har ett ordinärt mikroläge i utkanten av Lilla Edet. Infrastrukturen är utbyggd i närområdet. 
Med tanke på bakgrund och värderingsförutsättningar är ägaren till 1:144 den mest sannolike köparen.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement och kon-
trollmetod används taxeringsmetoden som utgår från byggrättens taxerade riktvärde.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan taxe-
ringsmetoden är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod. 

5. Värdebedömning av mark 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter bostäder 

En ortsprisundersökning (2019-) har genomförts avseende byggrätter för bostadsändamål i Lilla Edet 
samt grannkommunerna Ale, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Jämförelseköpen 
avser objekt med i huvudsak likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet. Jämförelseköpen 
omfattar både upplåtelser med hyresrätt respektive bostadsrätt. Inslag av intressegemenskap förekom-
mer i vissa fall.  

Det konstateras att en stor andel av de redovisade köpen har sålts av kommuner. Kommuner är gene-
rellt sällan prisdrivande och det kan delvis konstateras att i ovanstående jämförelseköp som har andra 
säljare, eller där försäljningarna är konkurrensutsatta, generellt sett indikerar något högre prisnivåer. 
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Noterade priser varierar inom intervallet 200 och 3 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 1 600 
kr/kvm BTA. Toppnivåerna, runt 2 300-3 000 kr/kvm BTA avser attraktivare lägen och starkare mark-
nader som inte bedöms jämförbara. Inte heller den lägsta prisnivån 200 kr/kvm BTA bedöms vara re-
presentativ. Utöver tabellen noteras några äldre köp (2017-2019) i Lilla Edet Ström inom intervallet cirka 
490-640 kr/kvm BTA. 

Värdet torde återfinnas inom intervallet 900-1 000 kr/kvm BTA. 

Resultat ortsprismetoden bostäder 
Sammantaget indikerar ortsprismetoden ett byggrättsvärde om 900-1 000 kronor per kvadratmeter BTA bo-
städer. 

Taxeringsmetod byggrätter hyreshus 
Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshus (FFT22) har riktvärdet för tomtmark (byggrätter) inom vär-
deringsobjektets värdeområde (1462018) satts till 1 700 kr/kvm BTA bostäder. 

Riktvärdet i taxeringen inkluderar väg/gata, markanläggningar samt anslutning till kommunalt vatten och av-
lopp. Justering bör göras eftersom värderingsobjektet saknar dessa anläggningar. När tomtmarken saknar 
både markanläggningar och anslutning till VA görs enligt Skatteverkets allmänna råd en nedjustering med 30 
procent, se nedanstående tabell.  

Kommun & Område
Lä ge  
[A- C]

Are a l Köpare  & Sä lja re Köpe datum Planförhå lla nden
Byggrä ttsvolym 

[BTA a lt st]
Köpe summa  

(kr/st a lt BTA)

Stenungsund, Ucklum C  123 057
Badhustorget Privatbostäder AB / 

Spekeröd- Ucklums församling
okt- 20 Detaljplan bostadsändamål  6 200  1 048

Trollhättan, Centrum A Serneke / Trollhättans kommun okt- 20

Överenskommelse om 
markanvisning utan begränsning 
på upplåtelseform. 
Överenskommet pris 2 800 kr/kvm 
BTA,

  1  2 800

Ale, Nödinge C K- fastigheter / Joelberg AB jul- 20  10 800  2 907

Trollhättan, Hjortmossen B Trenum / Trollhättans kommun maj- 20

Avtal om köp av tilläggsmark. 
Köpet är vilkorat av beslut i 
kommunfullmäktige. Ändras 
upplåtelseform till bostadsrätt 
utgår tilläggsköpeskilling om 800 
kr/kvm BTA.

 2 845  1 600

Trollhättan, Sjuntorp C Eidar / Trollhättans kommun maj- 20
Markanvisningsavtal för 20- 30 
lägenheter.  Priset är satt till 500 
kr/kvm BTA i avtalet.

  1   500

Vänersborg, Holmängen B PEAB / Vänersborgs kommun dec- 19

DP för flerbostadshus, köparen 
avser uppföra 32 lägenheter 
motsvarande uppskattningsvis 2 
700 kvm BTA.

 2 700   864

Ale, Skepplanda C  5 166 Alebyggen / Ale kommun dec- 19

DP för c irka 2 600 kvm BTA 
flerbostadshus, hyresrätt. 
Alebyggen har bekostat 
detaljplanen.

 2 600   831

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B  9 650 OBOS / Trollhättans kommun okt- 19
DP med en uppskattad byggrätt 
om 3143 enligt köpeavtal

 3 143  1 700

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B OBOS / Trollhättans kommun okt- 19

För hyresrätter tecknas 
tomträttsavtal med en avgäld 
baserad på ett underliggande 
byggrättsvärde om 1 700 kr/kvm 
BTA.

Ale, Älvängen A  5 535 Alebyggen / Ale kommun sep- 19 Ej klar affär, dp överklagad.  4 800   675

Uddevalla, Överby C  4 726
Sverigebogården AB / Överbyhöjd 

Fastigehts AB
sep- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
300 kvm BTA.

 2 300  2 304

Vänersborg, Holmängen B  5 610
BoKlok Mark & Exploatering AB / 

Vänersborgs kommun
sep- 19

DP med en byggrätt om 13 480 
kvm BTA.

 13 480   200

Ale, Nol B  9 596 Derome / Ale kommun apr- 19

Byggrätt för c irka 20 
rad/kedjehus, priset 2 650 kr/kvm 
BTA inkluderar gatukostnad och 
anläggningsavgift för VA. Även 
äganderätt tillåts enligt ett tillägg.

 2 955  2 650

Uddevalla, Skogslyckan B
Kynningsrud / Bostad Röda Gården 

KB
mar- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
500 BTA. Fri upplåtelseform.

 2 500  3 000

Trollhättan, Strömslund B PEAB / Trollhättans kommun jan- 19
Markanvisningsavtal. Ingen 
begränsning i upplåtelseform.

  1  1 500

264



2022-04-01 Ordernummer: 180 303   
Fastighetsbeteckning: Lilla Edet Ström 1:65 

 

9 (10) 
Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
 

 
Källa: Skatteverket 

Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp och ska i genomsnitt motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Schablonmässigt uppräknat till marknadsvärdenivå med korrige-
ring för avsaknad av markanläggning och VA indikerar nivån 1 580 kr/kvm BTA byggrätt för bostäder. 

Resultat taxeringsmetod 
Taxeringsmetoden indikerar ett schablonberäknat byggrättsvärde om cirka 1580 kronor per kvadratmeter 
BTA bostäder. Taxeringsmetoden är behäftad med större osäkerhet än ortsprismetoden och i huvudsak får 
ses som kontrollmetod. 

Genomsnittsvärde  
Värdet av en tänkt byggrätt bedöms vara 900-1 000 kr/kvm BTA bostäder. Byggrätten inom 1:144 uppskat-
tad med utgångspunkt från befintliga bostadshus, grafisk schablonmätning i flygbild av byggnadsareor samt 
två våningsplan är cirka 3 400 kvm BTA bostäder. Värdet blir därmed cirka 3 060 000-3 400 000 kronor. 
Baserat på tomtarealen för 1:144 (9 545 kvm) erhålles ett genomsnittsvärde om 320-350 kr/kvm tomtareal 
(TA). Applicerat på värderingsobjektets areal (2 787 kvm) indikeras ett värde kring 890 000-975 000 kronor.     
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6. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet del av Lilla Edet Ström 1:65 vid värdetidpunkten 2022-04-01 till: 

930 000/Nio hundra trettio tusen/Kronor 

(334 kr/kvm TA) 

 

 

Vänersborg 2022-04-01 

   

Sven Jungland   Marcus Takner 
Civilingenjör i Lantmäteri  Civilingenjör i Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna  Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

266



2022-04-01 Ordernummer: 178 303
Fastighetsbeteckning: Lilla Edet Ström 1:65

  

Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET STRÖM 1:65 2022-03-21 2019-03-15 14:36 2022-03-30
Nyckel: 140584779
UUID: 909a6a6b-f69a-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Hjärtum
Distrikt: Hjärtum
Nr: 109043

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2022-01-04 220032

ADRESS
Adress
Brodalsvägen 12
Roddvägen 18
463 32 Lilla Edet
Hovslagarvägen 8
463 32 Lilla Edet
Övrig anmärkning: Lekplats

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6447866.8 330208.7
2 6447435.6 330088.5
3 6448365.5 330139.9

AVSKILD MARK
Beteckning
LILLA EDET STRÖM 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130, 1:131, 1:132, 1:133, 1:134, 1:135, 1:142, 1:144, 1:145, 1:146, 1:147, 1:148, 1:149, 1:150,
1:154, 1:155, 1:156, 1:157, 1:158, 1:159, 1:160, 1:161, 1:162, 1:163, 1:164, 1:165, 1:166, 1:167, 1:168, 1:169, 1:170, 1:171, 1:172, 1:173, 1:174, 1:175,
1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 1:181, 1:182, 1:183, 1:184, 1:185, 1:186, 1:187, 1:188, 1:189, 1:190, 1:191, 1:192, 1:193, 1:194, 1:195, 1:196, 1:197,
1:198, 1:199, 1:200, 1:201, 1:202, 1:203, 1:204, 1:205, 1:206, 1:207, 1:208, 1:209
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 155 747 kvm 155 747 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Köp: 1955-09-14
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/337

1/1 1959-04-29 59/406

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: TELE 1986-08-06 86/9458
2 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-01-22 D-2019-00068285:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
PUMPSTATION Förmån Avtalsservitut 2008-04-07 1462IM-08/11678.1
TELE Last Ledningsratt 1991-02-15

Senast ändrad: 2022-03-21
1562-347.1

GÅNG-OCH
CYKELVÄG,DIKE

Förmån Avtalsservitut 2018-06-18 D201800307920:1.1

KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2019-01-22 D201900068285:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: STRÖM SÖDRA 2:5 MFL OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS 1986-07-07

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1987-10-26

15-STY-3940

Byggnadsplan: STRÖMS SAMHÄLLE 1967-06-19
Senast ajourföring: 2000-10-03

15-STY-2991

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: STRÖMS SAMHÄLLE 1958-06-19

Senast ajourföring: 1992-11-12
15-STY-2978

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Ändring av DP: STRÖMS CENTRUM 2006-03-22

Laga kraft: 2006-04-19
Genomf. start: 2006-04-20
Genomf. slut: 2011-04-19
Registrerad: 2006-05-03
Senast ajourföring: 2006-05-24

1462-P46

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE(AKT 15-STY-3670)
Detaljplan: STRÖMSSKOLAN 1988-03-24

Genomf. start: 1988-04-23
Genomf. slut: 2002-12-31
Senast ajourföring: 2012-01-11

15-STY-4104

Detaljplan: STALLGÄRDET, SÖDRA DELEN 2007-06-20
Laga kraft: 2007-07-13
Genomf. start: 2007-07-14
Genomf. slut: 2022-07-13
Registrerad: 2007-11-20

1462-P57

Detaljplan: STRÖMSSKOLAN 2011-11-30
Laga kraft: 2012-01-02
Genomf. start: 2012-01-03
Genomf. slut: 2017-01-02
Registrerad: 2012-01-11

1462-P80

Detaljplan: DEL AV LJUNGSKILEVÄGEN 1992-04-23
Genomf. start: 1992-05-30
Genomf. slut: 1997-12-31

1562-464

Stadsplan: STRÖMS CENTRUM 1981-10-02
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-05-24

15-STY-3670

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE(AKT 1462-P46)
Detaljplan: STALLGÄRDET 1989-11-23

Genomf. start: 1989-12-28
Genomf. slut: 2003-12-31
Senast ajourföring: 2008-02-20

15-STY-4295

Detaljplan: RYK 2:78 M FL 2000-02-08
Laga kraft: 2000-03-03
Genomf. start: 2000-03-04
Genomf. slut: 2015-03-03

1462-P20

Stadsplan: STRÖM CENTRALA DELEN 1986-10-29
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 1992-09-30

15-STY-3954

Detaljplan: STALLGÄRDET, NORRA DELEN 2007-11-28
Laga kraft: 2008-01-02
Genomf. start: 2008-01-03
Genomf. slut: 2023-01-02
Registrerad: 2008-02-20
Senast ajourföring: 2017-03-03

1462-P59

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2011-06-22 L1960:6778

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
329141-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
112824 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, RENINGSANLÄGGNING (821)
329142-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET

1/1 Ägare till byggnad å Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
329143-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2020

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
261 000 SEK 193 000 SEK 68 000 SEK 27923 kvm
Ingående värden Värde Areal
Åkermark 68 000 SEK 1 ha
Ekonomibyggnad 193 000 SEK
Övrig mark 2 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga
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TAXERINGSINFORMATON
463 80 LILLA EDET
Värderingsenhet ekonomibyggnad 301327994
Taxvärde Riktvärdeområde
193 000 SEK 14049
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
171 000 SEK 2015
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
100 kvm (53) Växthus av enklare typ,

t.ex. båghus
Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Bättre (1)
Värderingsenhet åkermark 43087307
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
68 000 SEK 1 ha 14049
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
60 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, BAD-, SPORT- OCH
IDROTTSANLÄGGNING (824)
342428-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
15000 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
LILLA EDET RÖSTORP S:1 6,727%

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
196/210 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1963-11-20 15-HJÄ-871
Ägoutbyte FIG 1,2 1969-03-07 15-HJÄ-979
Fastighetsreglering FIG 1-7 1983-09-30 15-HJÄ-1284
Fastighetsreglering FIG 1,2 1984-10-12 1562-19
Fastighetsreglering FIG 1 1985-01-11 1562-36
Fastighetsreglering 1987-05-04 1562-137
Fastighetsreglering 1987-11-25 1562-167
Fastighetsreglering 1990-02-08 1562-267
Ledningsåtgärd 1991-02-15 1562-347
Fastighetsreglering 1994-01-11 1562-560
Fastighetsreglering 1996-03-29 1562-666
Ledningsåtgärd 2008-04-30 1462-367
Fastighetsreglering 2011-12-13 1462-501

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
P-HJÄRTUM STRÖM 1:65 1987-02-11 1581-70

URSPRUNG
LILLA EDET STRÖM 1:7, 1:61
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 

271



272



273



274



Del av Fuxerna 7:2 samt hela Fuxerna 2:108 
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Del av Ström 1:65  
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Lilla Edet Utby 5:45. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Lilla Edet kommun, genom Maria Wagerland. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde (se vidare under avsnitt 5 ”Definition 

av marknadsvärde och metodtillämpning”). Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som 

beslutsunderlag vid eventuellt förvärv. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2022-05-11. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 

allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 

begränsning. De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 

värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 

hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 

redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 

användas. De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 

fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-

marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

Värderingen sker med bortseende från de ombyggnader och underhållsåtgärder (främst inredning 

kök/samlingslokal) som utförts av Utby Vestens byalag. 
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Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2022-05-05 av Sven Jungland på Svefa. Vid besiktningen deltog 

Mai Lundell som representant för Utby Vestens byalag.  

Vid besiktningen har lokaler, allmänna utrymmen och tekniska installationer studerats översiktligt. 

Följande uppgifter har använts som värderingsunderlag: 

• Förrättningshandlingar 

• Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret, 

fastighetstaxeringsregistret och offentlig statistik från SCB med flera samt ortsprisdatabas (Värderingsdata) 

och värderingsarkiv (Svefa). 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms föreningslokal och badstuga. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är AB Edethus. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i samhällen Utby norr om Hjärtum i Lilla Edets kommun. Gatuadressen är 

Utby 219. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. Omgivningen utgörs huvudsakligen av 

småhusbebyggelse, mindre väg och naturmark. Mycket begränsat utbud av kommersiell och social service i 

närområdet. Avståndet till kommunens centralort Lilla Edet är cirka nio kilometer och Trollhättan cirka elva 

kilometer.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 1 070 kvadratmeter. Den obebyggda delen av värderingsobjektet 

utgörs främst av grusade parkeringsplatser och naturmark. Tomten genomkorsas av en bäck.  

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden på värderingsobjektet uppfördes sannolikt under 1940-talet och inrymmer ett plan ovan mark 

utan källare. Den totala uthyrbara arean uppskattas med utgångspunkt från byggnadsarean till cirka  

80 kvadratmeter. 

Konstruktion 

Grundläggning  Torpargrund 

Stomme  Trä 

Bjälklag  Trä 

Fasadmaterial  Trä 

Yttertak  Sadeltak plåt 

Fönster  Isoler 
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Teknik 

Uppvärmning  Luftvärmepump/elradiatorer 

VA  Ja (sannolikt kommunalt) 

El  Ja (antal anslutningar/mätare oklart)  

Skick och standard 

Byggnadens uppfördes under 1940-talet som bad-/tvättstuga ”Utbytvätten”. Lokalerna nyttjas numera av 

Utby Vestens byalag som samlingslokal och bastu.  

Byggnadens inre skick bedöms vara varierande. Enligt uppgift har föreningen utfört ombyggnad/renovering 

av kök och samlingslokal (Leader 2009). Denna del bedöm vara i gott skick.”Tvättdelen” med omklädning, 

dusch, bastu och förråd håller en äldre standard och är i behov av underhåll.  

Oklart när utvändigt underhåll har utförts men tak och fönster är utbytt. Utvändigt underhåll bedöms vara 

ordinärt.     

Flexibilitet och alternativanvändning 

Lokalerna bedöms främst vara lämpade för nuvarande användning som föreningslokal, badstuga eller 

någon typ av allmänt/publikt nyttjande. Möjligheterna till alternativanvändning bedöms vara mycket 

begränsade framförallt beroende på omfattande ledningsrättsupplåtelse mm. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden. 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas ej av detaljplan. Då fastigheten avstyckades angavs ”allmänt ändamål, 

tvättstuga” (1562-418). 

Fastigheten belastas av omfattande ledningsrättsupplåtelse (1462-224) för kommunala vatten- och 

avloppsanläggningar. Nedanstående kartskiss illustrerar utbredningen där även pumphus och brunn på 

”baksidan” av byggnaden ingår i ledningsrättsområdet. Ledningarnas faktiska läge har ej kontrollerats. 
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Kartskiss ledningsrätt (1462-224) 

Dessutom finns en transformator på fastigheten. Fastigheten belastas enligt utdrag ur fastighetsregistret 

även av avtalsservitut väg (04/41569) och nyttjanderätt tele (83/5355). 

3. Marknadsanalys 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten av liknande objekt är mycket begränsad. De fastigheter som säljs i närområdet 

avser i princip uteslutande av småhusfastigheter. Standard och skick bedöms som helhet vara ordinärt. 

Underhållsbehov föreligger i de äldre delarna. Lokalerna nyttjas av Utby Vestens byalag. Viss 

ombyggnad/underhåll har utförts av hyresgäst vilket ej ingår i värderingen.  

Användningen bedöms främst avse en användning som föreningslokal, badstuga eller någon typ av 

allmänt/publikt nyttjande. Möjligheterna och marknadsintresset för alternativanvändning bedöms vara 

mycket begränsat med anledning av de omfattande upplåtelserna av ledningsrätt samt övriga fysiska och 

fastighetsrättsliga belastningar. 

Föreningar har ofta inte betalningsförmåga eller finansiella förutsättningar att långsiktigt förvalta fastigheter. 

Hyresavtalen är ofta av självkostnads- eller symbolisk karaktär och inte sällan kopplat till en stor egen 

arbetsinsats och offentligt driftstöd. Dessutom bedöms ett inslag av ”intressegemenskap” ofta föreligga 

mellan parterna. Efterfrågan och attraktiviteten för värderingsobjektet bedöms med nuvarande 

förutsättningar vara begränsade. 

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid 

värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter 

sedvanlig marknadsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång. 

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 
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Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 

förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 

kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

5. Värdering 

Ortsprismetod  

Omsättningen av liknande objekt är som tidigare nämnts mycket begränsat. Enstaka äldre försäljning 

noteras i närområdet. Fastigheten Askeröd 1:2 såldes 2016 av en stiftelse till Hjärtums Hembygdsförening 

för 350 000 kronor.  

Sökning har även utförts inom ett större geografiskt område. På Orust har Myckleby 2:58 förvärvats av 

Hembygdsföreningen för 100 000 kronor. I Ellös har Huseby 1:117 under 2021 sålts för 305 000 kronor 

vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 2 000 kr/kvm. Detaljplanen angav i det fallet ”samlingslokaler”.  I 

Tanum förvärvade kommunen Tanumshede 1:40 under 2020 för 1 200 000 kronor motsvarande cirka 2 000 

kr/kvm (omfattning av källare är oklar). Detaljplanen angav i det fallet ”allmänt ändamål”. Varabygdens 

församling sålde 2019 fastigheten Vara Kedum 3:40 för 800 000 kronor motsvarande cirka 2 300 kr/kvm. 

Objektet utgörs av ett fd församlingshem. I Stora Ek såldes Mariestad Ek 5:20 under 2020 för 800 000 

kronor motsvarande cirka 2 700 kr/kvm. Objektet utgörs av ett fd missionshus med lägenhet på 

övervåningen. I Stenstorp såldes Falköping Accepten 5 under 2021 för 980 000 kronor motsvarande cirka 

2 600 kr/kvm. Köpare var Serbisk Ortodoxa församlingen. Jämförbarheten och förutsättningarna för de olika 

objekten varierar. När taxerade uppgifter saknas har lokalareorna i vissa fall uppskattats schablonmässigt. 

Resultat 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 

liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 8 och 10 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett indikativt värde mellan 2 000 – 3 000 kr/kvm, vilket motsvarar 

ett totalt värde i intervallet om cirka 160 000 – 240 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2022-05-01. 
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Inflation 

Under 2022 har använts ett inflationsantagande om 3,5 %, därefter 2,0 %. Inflationsantagandet är baserat 

på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-institutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 

erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade 

direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 9,00%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en 

fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa 

användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 

direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 9,00%.  

Hyror 

Lokalerna nyttjas av Utby Vestens byalag men någon hyra utgår enligt uppgift inte. Eventuellt är lokalerna 

upplåtna för en symbolisk summa (1 kr?). Lokalerna har därför åsatts en bedömd marknadsmässiga hyra i 

kalkylen. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Övrigt 1 32 400 - 32 400 - 0 - 32 400 -

Summa/Medel 32 400 32 400 0 0 0 0 32 400  

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
Hyrorna är redovisade exklusive värme och el. Hyresutvecklingen för lokalerna bedöms följa förväntad 

inflationsutveckling (index 100). 

Vakanser 

För denna typ av fastigheter, som normalt förvärvas av egenanvändare, tas hänsyn till eventuell vakans-

/hyresrisk i kalkylräntan, något som även gjorts i denna värdering.  

Drift och underhåll 

Uppgifter om faktiska kostnader har inte erhållits utan bedömts genom branschstatistik (Repab) och 

värderingsarkiv (Svefa).  

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Övrigt 1 12 150 - 2 20 - 8 100 - 2 30 -

Summa/Medel 12 150 2 20 8 100 2 30

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. Kostnaden skall spegla ett bibehållande underhåll. Merparten av drift- och 

underhållskostnader samt hyresgästanpassningar bedöms åligga hyresgästen. Drift- och 

underhållskostnader är redovisade exklusive värme och el. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden 

bedömts följa förväntad inflationsutveckling (index 100). 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen åsatts typkod 820 (Specialenhet, distributionsbyggnad). 

Fastigheten är därmed nuvarande förutsättningar befriad från fastighetskatt. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 2 780 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 220 000 kronor (se bilaga 1:1). 
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6. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 160 000 – 240 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 220 000 kronor 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda värderingsförutsättningarna 

bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2022-05-11 till: 

  

200 000 kr 
  

    

Tvåhundratusen kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 2 500

Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1 6,3

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 10,00%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 10,00%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 10,00%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

 

Vänersborg 2022-05-11 

    
Sven Jungland    Annette Johansson 

Civilingenjör    Byggnadsingenjör 

av Samhällsbyggarna auktoriserad   Fastighetsvärderare 

fastighetsvärderare 

 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Lilla Edet Utby 5:45 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2022-05-01

Värdeår:      -

Tax. värde:      -

Typkod: 820

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Inflation 3,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Viktad direktavkastning 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Kalkylränta 12,82% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18%

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning 9,00%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Garage / P-platser

Totalt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Hyra bostäder (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyra lokaler (+) 400 21 33 34 34 35 36 37 37 38 39 13

Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 400 21 33 34 34 35 36 37 37 38 39 13

Drift och underhåll (-) -150 -8 -12 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -15 -5
- varav Administration (-) -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

- varav Drift & Löpande UH (-) -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

- varav Periodiskt UH (-) -5 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10

Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 250 13 21 21 22 22 22 23 23 24 24 8

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 250 13 21 21 22 22 22 23 23 24 24 8

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

128

94

222

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 2 780

Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1 6,9

Direktavkastning, initial 8,99%

Direktavkastning, år 1 8,99%

Marknadsmässig direktavkastning 8,99%

Nyckeltal (åsatt):

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning 9,00%
#VÄRDEFEL! 0 0 0 0  
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Hyresgästförteckning Fastighet: Lilla Edet Utby 5:45 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Vakanstid efter Not

avtalets slut

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) (J / N) Månader Kr/m² Tkr År

Utby Vstens Byalag Ö1 Samlingslokal 80 2022-05-01 2022-12-31 32 400 100% 32 400 100% 0 0 0 N - J 0 - -  

Summa/Medel 80 32 400 32 400 0 0 0

*) I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **) Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.:

*NOTER:

 

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Fastighetsskatt 

åter

Uppsagt för 

avflytt / 

omförhandling

Ingår 

värme **)

Bedömd HG-anpassningMarknadshyra Moms-

pliktig HG

Egenanvändare
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Fastighet: Lilla Edet Utby 5:45 Bilaga 1:3

Lokaltyp

Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Övrigt 1 80 100 - 80 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%

Summa/Medel 80 100 0 80 100 0 0 0 0 0,0% 0,0%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Övrigt 1 32 400 - 32 400 - 0 - 32 400 -

Summa/Medel 32 400 32 400 0 0 0 0 32 400  

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Övrigt 1 12 150 - 2 20 - 8 100 - 2 30 -

Summa/Medel 12 150 2 20 8 100 2 30

* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S.

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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2022-05-11   Ordernummer: 181036      

Fastigheten Lilla Edet Utby 5:45   

 

Bilaga 2 

Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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Källa: Lantmäteriet; SVEATX Fastighetsnyckel 909A6A6E-CAD6-90EC-E040-ED8F66444C3F Sidan 1 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-05-09 15:47

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET UTBY 5:45 2019-08-14 2004-12-23 13:00 2022-05-06
Nyckel: 140770235
UUID: 909a6a6e-cad6-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Hjärtum
Distrikt: Hjärtum
Nr: 109043

ADRESS
Utby 219
461 91 Trollhättan

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6456186,2 331512,9

AVSKILD MARK
Beteckning
LILLA EDET UTBY 5:46

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 070 kvm 1 070 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556206-2777
AB Edethus
BOX 1016
463 24 LILLA EDET
Köp: 1991-05-31 Andel: 1/1
Köpeskilling: 17 766 000 SEK  Avser även annan fastighet

1/1 1992-11-18 92/10173

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Nyttjanderätt: TELE 1983-08-24 83/5355
2 Avtalsservitut: VÄG 2004-12-23 04/41569

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VÄG Last Avtalsservitut 2004-12-23 1462IM-04/41569.1
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 1989-10-10

Senast ändrad: 2019-11-14
1562-249.1

Anmärkning: YTTERLIGARE REGISTERKARTA: 08127

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
335298-3

2019

Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.
Taxvärde Areal

1070 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556206-2777
AB Edethus
BOX 1016
463 24 LILLA EDET

1/1 Med ägare jämställd Övriga aktiebolag

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1991-12-05 1562-418
Fastighetsreglering 1994-03-03 1562-564
Ledningsåtgärd 2005-05-13 1462-224

URSPRUNG
LILLA EDET UTBY 5:15
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Källa: Lantmäteriet; SVEATX Fastighetsnyckel 909A6A6E-CAD6-90EC-E040-ED8F66444C3F Sidan 2 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-05-09 15:47

KARTA DIREKT
topowebb:topowebbkartan; 1:500000; fastighet:text;fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 66 
Svar på motion med förslag om att ta fram ny markpolicy i Lilla 
Edets kommun 
Dnr KS 2022/193 
 
Sammanfattning 
En motion om förslag på markpolicy har inkommit frön Stephan Gyllenhammar (MP). 
Förslaget innebär att kommunen förslås ta fram en markpolicy som reserverar all 
lämplig mark för framtida livsmedelsodling. Kommunens översiktsplan anger såväl en 
långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen visar hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressena samt hur riksintressen tillgodoses och hur 
miljökvalitetsnormer ska följas.  
Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de frågor som motionen berör hanteras i både 
nuvarande och kommande översiktsplaner så motionen för därmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12 
Motion om förslag om att ta fram ny markpolicy i Lilla Edets kommun 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-04-12 KS 2022/193 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om ny markpolicy i Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/193 
 
Sammanfattning 
En motion om förslag på markpolicy har inkommit frön Stephen Gyllenhammar (MP). 
Förslaget innebär att kommunen förslås ta fram en markpolicy som reserverar all 
lämplig mark för framtida livsmedelsodling. Kommunens översiktsplan anger såväl en 
långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen visar hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressena samt hur riksintressen tillgodoses och hur 
miljökvalitetsnormer ska följas.  
Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de frågor som motionen berör hanteras i både 
nuvarande och kommande översiktsplaner så motionen för därmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om förslag om att ta fram ny markpolicy i Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Maria Wagerland 
Enhetschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Stephan Gyllenhammar, Miljöpartiet 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Mark-och exploateringschefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 67 
Arrende för solceller på Högstorpsdeponin 
Dnr KS 2021/122 
 
Sammanfattning 
Solkapital AB önskar arrendera den sluttäckta Högstorpsdeponin för att anlägga en 
solcellspark på deponin. Omfattning framgår av begäran från Solkapital AB om arrende 
på Högstorpsdeponin.  
 
Högstorpsdeponin ligger på fyra fastigheter. Dessa fastigheter är Fuxerna 3:128 som ägs 
av Lilla Edets kommun och Fuxerna 7:2, 2:108, 2:109 som ägs av AB Edethus. Lilla 
Edets kommun har för avsikt att förvärva delar av AB Edetshus fastigheter.  
 
Deponin på Högstorps avfallsupplag (Högstorpsdeponin) är sluttäckt i etapper fram till 
2019. Sluttäckningen över deponin är ca 1,3 m ner till tätskiktet. Länsstyrelsen 
godkände sluttäckningen 2021-02-09 och deponin har övergått i efterbehandlingsfasen 
och skall kontrolleras genom kontrollprogram som skickas till tillsynsmyndighet. Under 
deponins efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren (kommunen) se till att det i 
minst 30 år vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. 
 
Att det etableras solcellsanläggningar i kommunen är positivt utifrån energi och 
miljösynpunkt. Men eftersom solcellsparken är tänkta att placeras på en sluttäckt deponi 
som är i efterbehandlingsfasen är det viktigt att solcellsparken anläggs och underhålls så 
att deponin inte skadas och miljöbrott uppstår. Därför föreslås att AB Solkapital får 
området markanvisat i 3 år från det att detta beslut vinner laga kraft för att utreda om det 
är möjligt att anlägga en solcellspark på deponin. Markanvisningen skall övergå i ett 
arrendeavtal innan markanvisningen löper ut under förutsättning att Solkapital AB kan 
påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada deponins 
sluttäckning och att detta godkännas skriftligt av ansvarig för Högstorpsdeponin.  
 
Det finns ett nyttjanderättsavtal tecknat med AB Edethus (fd LEIFAB) som ger bolaget 
rätt att självständigt att teckna arrendeavtal med tredje part i avsikt att bedriva 
vindkraftsproduktion. Avtalet gäller till 2045-09-30 och behöver sägas upp innan 
markanvisning tecknas. 
 
Frågan om att först teckna markanvisningsavtal och sedan teckna arrendeavtal, när 
Solkapital AB kan påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada 
deponins sluttäckning och att detta godkännas av ansvarig för deponin, har stämts av 
med företrädare för Solkapital AB. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Begäran från Solkapital AB om arrende på Högtorpsdeponin 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Markanvisningen innebär inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.  
 
Sociala konsekvenser 
Här redovisas tänkta förutsättningar i kommande arrendeavtal. 
Arrendetid: minst 30 år 
Arrendeavgiften: Arrendeavgiften för varje kalenderår skall uppgå till tre (3) procent av 
produktionsintäkten för anläggningen. Produktionsintäkten utgör summan av samtliga 
nettointäkter avseende elförsäljning, jämte alla övriga intäkter.  
Arrendeavgiften skall inte understiga en garanterad arrendeavgift om 
femtontusen (15 000) per år. 
Krav: I arrendet kommer krav ställas på hur solcellsparken skall anläggas 
och underhållas för att inte skada deponin samt ansvarsfrågor för skötsel.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna markanvisningsavtal 
med Solkapital AB under förutsättning att upprättat nyttjanderättsavtal med AB 
Edethus sägs upp innan markanvisningsavtal tecknas. 

2. Kommunchefen får uppdrag att under markanvisningsavtalets löptid teckna 
arrendeavtal med Solkapital AB under förutsättning att grundläggningen av 
solcellsanläggningen är godkänd av ansvarig för Högstorpsdeponin. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-10 KS 2021/122 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Arrende för solceller på Högstorpsdeponin 
 
Dnr KS 2021/122 
 
Sammanfattning 
Solkapital AB önskar arrendera den sluttäckta Högstorpsdeponin för att anlägga en 
solcellspark på deponin. Omfattning framgår av begäran från Solkapital AB om arrende 
på Högstorpsdeponin.  
 
Högstorpsdeponin ligger på fyra fastigheter. Dessa fastigheter är Fuxerna 3:128 som ägs 
av Lilla Edets kommun och Fuxerna 7:2, 2:108, 2:109 som ägs av AB Edethus. Lilla 
Edets kommun har för avsikt att förvärva delar av AB Edetshus fastigheter.  
 
Deponin på Högstorps avfallsupplag (Högstorpsdeponin) är sluttäckt i etapper fram till 
2019. Sluttäckningen över deponin är ca 1,3 m ner till tätskiktet. Länsstyrelsen 
godkände sluttäckningen 2021-02-09 och deponin har övergått i efterbehandlingsfasen 
och skall kontrolleras genom kontrollprogram som skickas till tillsynsmyndighet. Under 
deponins efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren (kommunen) se till att det i 
minst 30 år vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. 
 
Att det etableras solcellsanläggningar i kommunen är positivt utifrån energi och 
miljösynpunkt. Men eftersom solcellsparken är tänkta att placeras på en sluttäckt deponi 
som är i efterbehandlingsfasen är det viktigt att solcellsparken anläggs och underhålls så 
att deponin inte skadas och miljöbrott uppstår. Därför föreslås att AB Solkapital får 
området markanvisat i 3 år från det att detta beslut vinner laga kraft för att utreda om det 
är möjligt att anlägga en solcellspark på deponin. Markanvisningen skall övergå i ett 
arrendeavtal innan markanvisningen löper ut under förutsättning att Solkapital AB kan 
påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada deponins 
sluttäckning och att detta godkännas skriftligt av ansvarig för Högstorpsdeponin.  
 
Det finns ett nyttjanderättsavtal tecknat med AB Edethus (fd LEIFAB) som ger bolaget 
rätt att självständigt att teckna arrendeavtal med tredje part i avsikt att bedriva 
vindkraftsproduktion. Avtalet gäller till 2045-09-30 och behöver sägas upp innan 
markanvisning tecknas. 
 
Frågan om att först teckna markanvisningsavtal och sedan teckna arrendeavtal, när 
Solkapital AB kan påvisa att grundläggningen av solcellsanläggningen inte kan skada 
deponins sluttäckning och att detta godkännas av ansvarig för deponin, har stämts av 
med företrädare för Solkapital AB. 
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sid 2/3 

 
Karta över område som förslås markanvisas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Begäran från Solkapital AB om arrende på Högtorpsdeponin 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Markanvisningen innebär inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.  
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
Bakgrund 
Här redovisas tänkta förutsättningar i kommande arrendeavtal. 
Arrendetid: minst 30 år 
Arrendeavgiften: Arrendeavgiften för varje kalenderår skall uppgå till tre (3) procent av 
produktionsintäkten för anläggningen. Produktionsintäkten utgör summan av samtliga 
nettointäkter avseende elförsäljning, jämte alla övriga intäkter.  
Arrendeavgiften skall inte understiga en garanterad arrendeavgift om 
femtontusen (15 000) per år. 
Krav: I arrendet kommer krav ställas på hur solcellsparken skall anläggas 
och underhållas för att inte skada deponin samt ansvarsfrågor för skötsel.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med 
Solkapital AB under förutsättning att upprättat nyttjanderättsavtal med AB Edethus sägs 
upp innan markanvisningsavtal tecknas. 
 
Kommunchefen får uppdrag att under markanvisningsavtalets löptid teckna arrendeavtal 
med Solkapital AB under förutsättning att grundläggningen av solcellsanläggningen är 
godkänd av ansvarig för Högstorpsdeponin. 
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Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchefen 
Solkapital AB 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Planerings- och exploteringschefen 
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Begäran om arrende på Högstorpsdeponin, Lilla Edet

Beskriv vad begäran avser
Arrende: Markarrende av deponimark
Berörda fastigheter: Lilla Edet - Fuxerna 2:108, Lilla Edet - Fuxerna 7:2, samt angränsande
markområde som tillhör Lilla Edets kommun (vi saknar fastighetsbeteckning).
Användningssätt: Placering av en solcellsanläggning på en sluttäckt deponi, vilket genererar
förnybar el som matas in i befintlig anslutning vid vindkraftverk.
Ändamål: Att omvandla en nedlagd deponi med i stort sett obrukbar mark till ett område för
produktion av förnybar energi.
Omfattning, dvs vilken yta som berörs och karta:

Sökanden
Solkapital levererar högkvalitativa solcellslösningar till ett konkurrenskraftigt pris och med låg
driftskostnad. Vi som har grundat Solkapital har såväl lång erfarenhet som ett stort intresse
av förnybar energi. Tillsammans har vi projekterat, byggt, sålt samt äger vind- och solkraft
som årligen producerar över 15 000 000 kWh. Utifrån vår långa erfarenhet av både
vindkraftverk och solcellsanläggningar utgår Solkapital från det långsiktiga ägandet där
kalkylen skall hålla idag och minst 30 år framåt.

Solkapital AB, 559250-9094
Norra Skogsvägen 5, 429 35 Kullavik
0736-900996 (Christoffer), 0701-880011 (Caroline)
Firmatecknare: Christoffer Löfström, Caroline Thagesson, Johanna Löfström (två av
ledmöterna).
Registreringsbevis: se bilaga 1.

Beskrivning av anläggningen
Vad skall uppföras?
En solcellspark om 11 138 solcellsmoduler á 2x1 meter.

Grundläggning: Marken är en sluttäckt deponi där Lilla Edets kommun och EdetHus AB är
markägare.
Hur skall de placeras? Se rådande förslag på projektering, bilaga 2. Projekteringen kommer
att gås igenom ännu en gång i samband beställning så att konstruktionen och placeringen
blir optimal utifrån rådande förutsättningar.
Framtida skötselbehov och drift? Serviceavtal tecknas med leverantören av
solcellsanläggningen med tillhörande regelbundna kontroller. Servicebehovet är generellt
mycket lågt på solcellsanläggningar.
Anläggningens livslängd: 25-40 år
Mängd produktion av el: Ca 4500 kWh/år

Anläggandet
Hur anläggandet går till: Manuellt montage
Tyngd på fordon: Kommer ej överskrida tillåten vikt.
Utrustning: Mindre maskiner, lastbilar och truckar
Anläggningstid: 3-6 månader.
Behov av annan etableringsyta: Ja, ytan framför hade varit att föredra.
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Tidplan
Beskriv påverkan på (både i anläggningsskedet och i driftskedet)

- deponin: Påverkan på deponin kommer bli minimal. Det kommer att resultera i en
ökad belastning i och med solcellsanläggningens tyngd.

- omgivningen: Minimal eftersom omgivande verksamhet är en motocrossbana. Vid
anläggningsskedet kommer den verksamheten att påverkas i någon utsträckning.

- djur: Denna anläggningen påverkar inte djurlivet negativt eftersom det i omgivningen
redan finns flera vindkraftverk samt en motocrossbana.

- natur och växtlighet: Det är en före detta deponi, så där finns ingen betydande
växtlighet. Det är möjligt att plantera lågväxande växter på markområdet.

- angränsande verksamheter: Vindkraftverk, motocross.
- omhändertagande av dagvatten och dagvattenavledning: Föreligger ej.

Tillstånd som behövs
- Transformatorstation: kräver bygglov från kommunen
- Militär:
- Länsstyrelsen:

Ev samråd och kontakter med andra myndigheter
- Elnätsägare: Redan erhållit klartecken för anslutning

Bilaga 2
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 68 
Information om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
Dnr KS 2022/258 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående skredsäkringsarbetet som kommer att starta 
under våren. 
 
Flera området längs Göta älv har dålig stabilitet. Fördjupade geotekniska utredningar 
har därför under lång tid genomförts av Statens Geotekniska Institut (SGI) men också 
av Lilla Edets kommun.  
 
Efter olika beslut i kommunstyrelsen från 2019 till 2022 har Lilla Edets kommun ansökt 
och beviljats bidrag för projektering av åtta skredsäkringsprojekt. Dessa projekt är 
Smörkullen (fd Skansenvägen), Östra Berg, Smådala, Sörängen, Intagan, Ballsered och 
Fråstad i Åsbräcka samt Gårdaån (Tingberg) i Lödöse. 
 
För att genomföra projekteringarna och så småningom även själva genomförandet av 
skredsäkringen har två konsulterande projektledare upphandlats för att driva projekten 
framåt. SGI kommer att ge råd och stöd i samband med arbetet. 
 
Det första projektet som startar under 2022 är Smörkullen (fd Skansenvägen). 
Projektering för området bedöms vara klar under första halvåret 2023 och 
genomförandet slutfört under senare delen av 2023.  
Därefter startar projekt efter projekt så snart avtal har träffats med berörda 
fastighetsägare. 
 
Informationsmöten med berörda fastighetsägare har påbörjats under våren och kommer 
att pågå under hösten. Syftet med informationsmötena är att informera om resultatet av 
genomförda utredningar, vad som behöver åtgärdas och hur samt förbereda 
fastighetsägarna på att frivilliga avtal kommer att behöva tecknas.  
I arbetet med skredsäkringen kommer det ske en tät dialog med direkt berörda 
fastighetsägare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Översiktskarta över berörda skredsäkringsprojekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I och med 100% bidrag för projektering och så småningom även genomförande kommer 
det täcka kostnad för bland annat konsulter och projektering 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/258 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Information om skredförebyggande arbete i Lilla Edets 
kommun 
 
Dnr KS 2022/258 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående skredsäkringsarbetet som kommer att starta 
under våren. 
 
Flera området längs Göta älv har dålig stabilitet. Fördjupade geotekniska utredningar 
har därför under lång tid genomförts av Statens Geotekniska Institut (SGI) men också 
av Lilla Edets kommun.  
 
Efter olika beslut i kommunstyrelsen från 2019 till 2022 har Lilla Edets kommun ansökt 
och beviljats bidrag för projektering av åtta skredsäkringsprojekt. Dessa projekt är 
Smörkullen (fd Skansenvägen), Östra Berg, Smådala, Sörängen, Intagan, Ballsered och 
Fråstad i Åsbräcka samt Gårdaån (Tingberg) i Lödöse. 
 
För att genomföra projekteringarna och så småningom även själva genomförandet av 
skredsäkringen har två konsulterande projektledare upphandlats för att driva projekten 
framåt. SGI kommer att ge råd och stöd i samband med arbetet. 
 
Det första projektet som startar under 2022 är Smörkullen (fd Skansenvägen). 
Projektering för området bedöms vara klar under första halvåret 2023 och 
genomförandet slutfört under senare delen av 2023.  
Därefter startar projekt efter projekt så snart avtal har träffats med berörda 
fastighetsägare. 
 
Informationsmöten med berörda fastighetsägare har påbörjats under våren och kommer 
att pågå under hösten. Syftet med informationsmötena är att informera om resultatet av 
genomförda utredningar, vad som behöver åtgärdas och hur samt förbereda 
fastighetsägarna på att frivilliga avtal kommer att behöva tecknas.  
I arbetet med skredsäkringen kommer det ske en tät dialog med direkt berörda 
fastighetsägare. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Översiktskarta över berörda skredsäkringsprojekt. 
 

310



   

sid 2/2 

Ekonomiska konsekvenser 
I och med 100% bidrag för projektering och så småningom även genomförande kommer 
det täcka kostnad för bland annat konsulter och projektering 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antecknar informationen om skredförebyggande arbete i Lilla Edet 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
- 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Wagerland, enhetschef 
Mikael Andrén, projektledare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 74 
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Oscar Andersson 
Dnr KS 2022/265 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning för 2021 har upprättats för Stiftelsen Oskar Anderssons 
Donationsfond. Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till välgörande ändamål. 
Vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. 
Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 Oskar Andersson Donationsfond 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under året har utdelning skett med 240 000 kr. Utdelningen har gått till 
Orienteringsklubben Gipen, Monica Funk och Pernilla Fredholm, Utby-Vestens 
byalagsförening och Askerödsgården 
 
Jäv 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Oskar 
Anderssons Donationsfond. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/265 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Oscar Andersson 
 
Dnr KS 2022/265 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning för 2021 har upprättats för Stiftelsen Oskar Anderssons 
Donationsfond. Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till välgörande ändamål. 
Vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. 
Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 Oskar Andersson Donationsfond 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under året har utdelning skett med 240 000 kr. Utdelningen har gått till 
Orienteringsklubben Gipen, Monica Funk och Pernilla Fredholm, Utby-Vestens 
byalagsförening och Askerödsgården 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Oskar 
Anderssons Donationsfond. 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomiavdelningen 
Stiftelsen Oscar Anderssons donationsfond 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 75 
Årsredovisning Tösslandagården 2021 
Dnr KS 2022/176 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning har upprättats för Stiftelsen Tösslandagården 2021. Stiftelsens 
ändamål är att förvalta, vårda och bevara Tösslandagården och dess samlingar och hålla 
dem tillgängliga för allmänheten samt i övrigt bedriva kulturminnesvård och museal och 
annan därmed förenlig verksamhet.   
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning för stiftelsen Tösslandagården 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat uppgår till 20 380 kr och balanseras i ny räkning 
 
Jäv 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/176 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning Stiftelsen Tösslandagården 2021 
 
Dnr KS 2022/176 
 
Sammanfattning 
En årsredovisning har upprättats för Stiftelsen Tösslandagården 2021. Stiftelsens 
ändamål är att förvalta, vårda och bevara Tösslandagården och dess samlingar och hålla 
dem tillgängliga för allmänheten samt i övrigt bedriva kulturminnesvård och museal och 
annan därmed förenlig verksamhet.   
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning för stiftelsen Tösslandagården 2021 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat uppgår till 20 380 kr och balanseras i ny räkning 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Tösslandagården. 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Stiftelsen Tösslandagården 
Ekonomiavdelningen 
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1(6)

Årsredovisning

STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

Styrelsen för STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN får härmed lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling

under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2

- Resultaträkning 3

- Balansräkning 4 - 5

- Noter 6

- Underskrifter 6
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STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

2(6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1701-1712

-15

76

1801-1812

2

85

1901-1912

39

90

2001-2012

42

96

2101-2112

20

94

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen ändamål är att förvalta, vårda och bevara Tösslandagården och dess samlingar och hålla dem tillgängliga för

allmänheten samt att i övrigt bedriva kulturminnesvård och museal och annan därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen intygar att verksamheten under året har skett enligt stadgarna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen för stiftelsen Tösslandagården har haft två protokollförda digitala möten under året, ett årsmöte och en extra

stämma.

Aktiviteter

Inga aktiviteter för allmänheten har anordnats pga covid-19.

Renovering/underhåll

Hembygdsföreningen har stått för den praktiska skötsel av gården och till enklare underhåll av byggnader och

inventarier.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Resultat efter finansiella

poster

Soliditet %

323



STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

3(6)

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Bidrag

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Förvaltningskostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

75 000

0

75 000

-43 314

-11 231

0

-54 545

20 455

-75

-75

20 380

20 380

20 380

0

129 560

129 560

-37 296

-49 189

-844

-87 329

42 231

0

0

42 231

42 231

42 231

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

1
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STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

4(6)

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

198 834

198 834

198 834

198 834

2 525

2 525

172 692

172 692

175 217

175 217

2021-12-31 2020-12-31

1
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STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

5(6)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

167 363

20 380

187 743

635

0

10 456

11 091

198 834

125 132

42 231

167 363

0

354

7 500

7 854

175 217

2021-12-31 2020-12-31
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STIFTELSEN TÖSSLANDAGÅRDEN

863000-4292

NOTER

6(6)

Redovisningsprinciper

Medelantalet anställda

Eget kapital i stiftelsen

Hillevi Pettersson

Frej Dristig

2021

0

Balanserat resultat

125 132

42 231

-42 231

20 380

145 512

2020

1

Summa Eget kapital

125 132

42 231

0

20 380

187 743

1

2

3

Not

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not

Medelantalet anställda

Not

Belopp vid räkenskapsårets början

Föregående års resultat

Omf föregående års resultat

Årets resultat

Belopp vid räkenskapsårets slut

UNDERSKRIFTER

Lars Ivarsbo

Styrelseordförande

Lisbeth  Granberg
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 81 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedlingen Väst 
Dnr KS 2022/195 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling väst har översänt årsredovisning 2021 för godkännande och beviljande 
av ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 
Sakkunnigas bedömning 
Protokollsutdrag 
Förbundsordning 
Internkontrollrapport 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket 
motsvarar ca sex månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att 
godkänna årsrapporten beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget 
kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en 
återbetalning ska bli aktuell. 
 
Det egna kapitalet var över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men 
direktionen fattade då beslut om att ingen återbetalning skulle ske under 2020 med 
anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 2021, med hänvisning till 
omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget  
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget 
kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas 
kvar. 
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med 
egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Tolkförmedling 
väst samt bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-12 KS 2022/195 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst 
 
Dnr KS 2022/195 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling väst har översänt årsredovisning 2021 för godkännande och beviljande 
av ansvarsfrihet. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021  
Revisionsberättelse 
Sakkunnigas bedömning 
Protokollsutdrag 
Förbundsordning 
Internkontrollrapport 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket 
motsvarar ca sex månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att 
godkänna årsrapporten beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget 
kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en 
återbetalning ska bli aktuell. 
 
 Det egna kapitalet var över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men 
direktionen fattade då beslut om att ingen återbetalning skulle ske under 2020 med 
anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 2021, med hänvisning till 
omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget  
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget 
kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas 
kvar. 
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med 
egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska 
ställningen är god 
 
 
Förslag till beslut 
. 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

  

335



6 (36) 
 

Intern 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
 

340



11 (36) 
 

Intern 

 
Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 

346



17 (36) 
 

Intern 

totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%
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Persiska 7%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 

352



23 (36) 
 

Intern 

Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  

 
 
 
 
  

357



28 (36) 
 

Intern 

Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

 

378



 

Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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Förbundsordning    5 (5) 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 82 
Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
och Grästorp för 2021 
Dnr KS 2022/188 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har avlämnat 
årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 
Insatsernas verksamhetsberättelser 
Bilaga till årsredovisningen 2021 
Revisionsberättelse 
Protokoll den 8 mars 
Beslutad VP och Budget 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets negativa resultat på 357 tkr minskar inte det egna kapitalet i den omfattning som  
planerades för inför 2021. Dels ses att utfallet för planerade inkomna bidrag från den  
Europeiska socialfonden har en avvikelse gentemot budgeten, orsaken är framförallt att  
delprojekten genomförda i kommunerna inte har redovisat antal timmar som planerats  
för vid projektets planering. Under året har åtgärder vidtagits för att öka antalet insatser  
och aktiviteter och styrelsen har fattat beslut om tre nya insatser. Inför samgående till  
Samordningsförbundet Vänern har planerats för att förstärka upp nuvarande insatser.  
Nationella rådets rekommenderade nivå av eget kapital beräknas kunna uppnås vid 
utgången av 2022 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-12 KS 2022/188 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årsredovisning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
och Grästorp 2021 
 
Dnr KS 2022/188 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har avlämnat 
årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Årsredovisning 2021 
Insatsernas verksamhetsberättelser 
Bilaga till årsredovisningen 2021 
Revisionsberättelse 
Protokoll den 8 mars 
Beslutad VP och Budget 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Årets negativa resultat på 357 tkr minskar inte det egna kapitalet i den omfattning som  
planerades för inför 2021. Dels ses att utfallet för planerade inkomna bidrag från den  
Europeiska socialfonden har en avvikelse gentemot budgeten, orsaken är framförallt att  
delprojekten genomförda i kommunerna inte har redovisat antal timmar som planerats  
för vid projektets planering. Under året har åtgärder vidtagits för att öka antalet insatser  
och aktiviteter och styrelsen har fattat beslut om tre nya insatser. Inför samgående till  
Samordningsförbundet Vänern har planerats för att förstärka upp nuvarande insatser.  
Nationella rådets rekommenderade nivå av eget kapital beräknas kunna uppnås vid 
utgången av 2022 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2021. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
och Grästorp ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
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sid 2/2 

Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Här skriver du vilka som ska ta del av beslutet 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Här skriver du vilka som ska ha beslutet för kännedom 
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Samordningsförbundet          
Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp 

Verksamhetsberättelse från insatser 
januari till och med december 2021 

Bilaga till årsredovisning 2021 

 
 
Friska Vindar 2.0 
Rehabvägledare, Lilla Edet 
Rehabvägledare, Grästorp 
Jämställdhetsintegrering 
Pilotprojekt koordineringsuppdrag, slutrapport 
Arbetsintegrerande sociala företag 
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Friska Vindar 2.0 
Beskrivning av verksamheten 

Från och med 2020 finns i Trollhättan Friska Vindar 2.0, en samverkansinsats, som fungerar 

som en väg in för kvinnor och män i behov av samordning för sin arbetsrehabilitering. 

Insatsen är en sammanslagning av Hälsa för Alla, Friska Vindar och Trampolinen som har 

funnits en längre tid i Trollhättan. Alla som kommer till Samverkansinsatsen ska få en 

individuell planering där en eller fler inslag av tidigare insatser kan väljas utifrån personens 

unika behov. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt för myndigheter i samverkan att 

remittera till insatsen. Syftet är att fler ska komma i arbete, börja studera eller annat som på 

sikt leder till egenförsörjning, minskat utanförskap och ökad livskvalité. Det finns ett 

myndighetsgemensamt utförandeansvar och en upparbetad samverkan mellan parterna: 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna 

Trollhättans Stad, Lilla Edet och Grästorp. 

Period /insatsens tid 

Vid behov kan deltagaren påbörja sin planering med friskvårdsaktiviteter, föreläsningar och 

tex. inspirationspass inom ämnet arbetsliv/samhälle, 12 – 16 v. med en aktivitetsnivå 4 – 8 

h/v. Fördjupningsdelen i insatsen syftar till att stärka individen inför egenförsörjning och 

innehåller mer arbetsmarknadskunskap och motivationshöjande aktiviteter. En fördjupning 

innefattar också för de allra flesta en arbetsträning/praktik med en aktivitetsnivå mellan 10 – 

40h/v. Periodens omfattning bedöms individuellt beroende på behov och vilka framsteg som 

görs i insatsen. 

Målgrupp 

 Kvinnor och män i behov av rehabilitering inför övergång till arbete och studier eller 
andra arbetsförberedande insatser. 

 Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter och hälso – 
sjukvård. 

 Kvinnor och män som är arbetslösa eller som är eller har varit sjukskrivna. 

 Deltagare kan komma från hela förbundets upptagningsområde. 

Insatsen ersätter inte eventuell arbetsgivares rehabiliteringsansvar. 

Mål och resultat, jämförelse från tidigare år 

Friska Vindars mål är att minst 8 av 10 personer som avslutas ska öka sin förmåga till 

förvärvsarbete, 4 av 10 personer ska vara egenförsörjande i form av arbete eller studier och 

minst 7 av 10 ska vid avslutad insats uppleva ökad livskvalitet. 

Resultat från 2020 står inom parentes. 

Uppföljning av antal deltagare och platser: Totalt 134 (131), Kvinnor 91 (93), Män 43 (38) 

Tid i insats: genomsnittstid för inskrivning i Friska Vindar har under 2021 varit 8 månader. 

Vid avslut:  70 (69) deltagare avslutades under året. 3 (3) av 10 har gått ut i egenförsörjning 

genom arbete eller studier.  8 (5) av 10 har ökat sin förmåga till förvärvsarbete och 2 (2) av 

10 har avslutats pga. sjukdom. Ser man på könsfördelningen så var det fler män än kvinnor 

som gick ut i arbete och av de deltagare som gick vidare till studier var majoriteten kvinnor. 

Fler kvinnor än män gick vidare i fortsatt rehabilitering efter Friska Vindar. 
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Livskvalitet: 7 (6) av 10 upplever en ökad livskvalitet. Männen skattade sin livskvalité något 

högre än kvinnorna. 

Jämställdhet 

Friska Vindar arbetar fortlöpande med jämställdhetsintegrering vilket lett till en ökad 

medvetenhet och kunskap hos både personal och deltagare. 

Under 2021 har personalen bland annat haft en fortsättningskurs med jämställdhetsfokus 

och Våld i nära relationer (VIN) elektroniskt via Zoom med Charlotte Axelsson. Friska Vindar 

uppmärksammade ”En vecka fri från våld”- en återkommande kampanj och aktivitetsvecka 

med syftet att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor 

utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Personalen såg tillsammans 

och förde dialog kring den digitala konferensen Makt, våld och prevention! Unizon och MÄN, 

tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län bjöd in till den årliga konferensen om 

våldsprevention. 

Personalen har gått ett flertal digitala utbildningar om VIN för att rustas att på bästa sätt 

hjälpa dem som drabbats. Det finns ett stort engagemang och intresse för att hjälpa till. 

Regelbundna kollegiala handledningsgrupper har startats upp för ett gemensamt kunskap- 

och erfarenhetsutbyte. 

Förbundets genusspecialist har löpande uppdaterat personal och inspirerat till övningar som 

kan användas i arbetsgruppen och tillsammans med deltagarna. Regelbundna 

gruppaktiviteter i ämnet har skett under året, exempelvis kom i november Enheten mot våld i 

nära relationer och föreläste och förde dialog med Friska Vindars deltagare. 

Kontaktblad om vart man kan vända sig om man är utsatt eller om man utsätter andra för 

våld delas ut till alla nya deltagare som startar i Friska vindar och informationen finns även 

på Samordningsförbundets hemsida. 

En enkätinsamling startades upp 2021 bestående av 7 standardiserade Frågor Om Våld 

(FOV). Eftersom det är av stor vikt att frågorna ställs enskilt med deltagaren utan risk för att 

en partner är närvarande har få enkäter kunnat samlas in under första halvåret p.g.a. 

rådande pandemirestriktioner men nu har personalen kommit igång bra med frågorna. 

Frågorna ska ställas så fort möjlighet finns till enskildhet med deltagaren på plats. 

Indikatorer 

Friska Vindar har under verksamhetsåret kontinuerligt genomfört både pågående- och 

avslutningsenkät. Årets resultat är sammanställt på förbundsnivå och där kan man dra 

slutsatsen att deltagarna över lag är nöjda, att de ser värdet av insatsen och att insatsen är 

stabil över tid. De identifierade utvecklingsområdena avser frågan om deltagaren känner sig 

mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan de fick kontakt med insatsen samt 

vad som händer efter det att stöder har upphört. 

Samverkan mellan myndigheter, framgångsfaktorer 

Framgångsfaktor under 2021 är att Friska Vindar fortsatt att utveckla och ställa om till nya 

arbetssätt för att deltagaraktiviteter ska finnas i samma utsträckning som tidigare. 

Inflödet har varit i stort sett oförändrat då samverkan skett på distans. Till exempel har VISA–

besök till stor del skett utan remittenter, och deltagaruppföljning har i flesta fall skett via 

distans. Digitala möten med handläggare i samverkande myndigheter har fungerat bra. 
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I vissa fall har VISA-besök och kartläggning genomförts utomhus men mestadels har det 

skett via telefon. Möten med deltagare har genomförts med god planering och struktur. 

Tydlighet i information utifrån risk för smittspridning har skapat en trygghet hos deltagarna att 

våga delta trots Covid-19. 

När remittenterna inte träffar sina inskrivna inför inremittering i samma utsträckning som 

tidigare ökar risken att det finns mer underliggande problematik hos deltagarna som först 

uppdagas på plats i insatsen. Om målgruppens behov ändras kan det behövas tätare 

samverkan med exempelvis vård, beroendestöd och enheten mot Våld i nära relation. Det 

kan även påverka planering och tid för inskrivning. Det är av stor betydelse att sökande och 

remittent skriver ansökan tillsammans även om det sker digitalt för att ansökan ska bli så 

komplett som möjlig. 

De förändringar som sker i våra samverkande organisationer har påverkat samverkan på det 

sätt att deltagare i vissa fall har bytt handläggare ett flertal gånger och det har varit svårt för 

personal i Friska Vindar att få uppgifter om, och kontakt med aktuell handläggare. 

Framtid, utmaningar, utveckling 

Utifrån pandemin behöver Friska Vindar fortsätta vidareutveckla och anpassa sina 

arbetsmetoder även inför 2022. 

Det har varit en utmaning för personalen att under pandemin hålla igång Friska Vindars 

aktiviteter. Det har krävts stor flexibilitet att ställa om i planering med kort varsel då förutom 

att restriktioner ändrats ett flertal gånger också har varit större frånvaro av personal p.g.a. 

sjukdom eller hemarbete vid lättare förkylningssymtom. Under 2022 blir det ytterligare en 

utmaning att anpassa aktiviteter efter lägre personalstyrka. Planering och förändringar i 

aktivitetsutbudet är påbörjat. 

Friska Vindar kommer att arbeta med utveckling av verksamheten utifrån årets 

Indikatorresultat och metoden tjänstedesign. 

En vidareutveckling som gjordes under 2020 och som fortsatt under 2021 är att deltagarna 

fått en hemuppgift kopplat till Arbetsmarknadskunskap. Personalen har sett en vinst i att 

genom uppgifterna fått kännedom om deltagarnas förmåga att uttrycka sig i text och 

reflektera på egen hand. Konceptet med digitala hemuppgifter kommer fortsätta tills vidare 

även efter pandemin. 

Ett förslag gällande ”Jobbskuggning” upparbetades under 2020. Syftet är att erbjuda 

deltagarna ett steg mellan nuvarande aktiviteter och arbetsträning/ praktik. Tanken med 

jobbskuggning är att deltagarna under trygga former, med stöd av personal ska testa hur det 

kan se ut på en arbetsplats. Det påbörjades en Jobbskuggningsgrupp under hösten 2020 

men den fick avbrytas på grund av hårdare covid-19 restriktioner. Förhoppningen är att 

återuppta Jobbskuggning under våren 2022. 

För att variera utbudet av aktiviteter undersöks möjligheter att använda sig av externa 

utförare, ex. vis. Skrivarskola, Målarskola eller Naturskola. 

Friska Vindar planerar för digitala informationstillfällen om verksamheten till våra 

samverkansparter under början av 2022. 

Trollhättan, 2022-01-18 

Katarina Bjarned, VG regionen 

Laila Nilsson, Trollhättan Stad 
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Rebecca Gardendahl, Trollhättan Stad 

Stina Kjellström, Försäkringskassan 

 

Rehabvägledare i Lilla Edet 
Beskrivning av verksamheten 

Rehabvägledare Lilla Edet är en samverkansinsats som riktar sig till kvinnor och män som av 

olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Målet med insatsen är att fler ska bli 

egenförsörjande genom arbete eller studier samt att fler ska uppnå en ökad hälsa och 

livskvalitet. 

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som har behov av samordnad 

rehabilitering i syfte att på sikt kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. Insatsen 

ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vid myndighetskontakter, 

motiverande och vägledande samtal samt coachning mot arbetsträning och praktik mm. 

Deltagande parter och vilken organisation som är ägare av insatsen 

Samverkande rehabiliteringsaktörer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra 

Götalandsregionen eller någon av förbundets medlemskommuner Trollhättan, Lilla Edet och 

Grästorp. Lilla Edets kommun är ägare av projektet. 

 

Målgrupp 

Rehabvägledare Lilla Edet är en samverkansinsats som riktar sig till kvinnor och män som av 

olika skäl står utanför arbetsmarknaden och är arbetslösa. 

Målgruppen ska vara i behov av samordnade insatser från fler än en av de samverkande 

rehabiliteringsaktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen 

eller någon av förbundets medlemskommuner. Kvinnorna och männen ska ha behov av 

rehabiliterande insatser men där respektive parts ordinarie verksamhet inte kan tillgodose 

behovet. 

Insats startad under året 

Insatsen Rehabvägledare Lilla Edet startade 20210401 och beräknas pågå till 20221231. 

Fram till 20211231 är 16 deltagare inskrivna i insatsen, varav 10 kvinnor och 6 män. 

Insatsen ger individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vid 

myndighetskontakter, motiverande och vägledande samtal samt coachning mot arbetsträning 

och praktik mm. 

Varje insats startar med ett VISA besök som initierande myndighet ordnar, i några fall har 

handläggare varit med på fysiskt möte, i andra fall har vi haft telefonmöten med 

handläggaren men med deltagaren på fysiskt möte, detta pga de restriktioner som varit 

under pandemin. 

Alla VISA besök leder inte till start i insatsen pga olika orsaker. 

Inriktningsmål individnivå 

Minskat behovet av offentlig försörjning 
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Ökad anställningsbarhet 

Ökad upplevelsen av livskvalitén 

Ökat fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt motivation och 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

Mål och resultat 

Minst 4 av 10 personer som avslutas i finansierade insatser ska öka sin förmåga till 

förvärvsarbete 

Minst 4 av 10 personer som avslutas i finansierade insatser ska vid avslut vara 

egenförsörjande i form av arbete eller studier 

Minst 7 av 10 deltagare skall vid avslutad aktivitet uppleva ökad livskvalitet 

Ingen av deltagarna har avslutats. Av de 16 inskrivna deltagarna är 8 deltagare i gång i en 

arbetsträning, 7 deltagare är i AME:s verksamheter och 1 deltagare är i en annan 

verksamhet i kommunen. 

Jämställdhet och VIN 

Rehabvägledaren har tagit del av utbildningsmaterialet ” våld i nära relationer” och 

Genuskompassen. 

Rehabvägledarens arbete ska genomsyras av ett genusperspektiv och alla deltagare ska ha 

en genomgång av utbildningsmaterialet i jämställdhet och jämlikhet. Enkät om våld i nära 

relationer görs av alla inskrivna deltagare. 

Rehabvägledaren även deltagit i en 2 dagars utbildning i Tjänstedesign som anordnats av 

Samordningsförbundet 

Samverkan mellan myndigheter 

Samverkan fungerar i stort sett bra, och det är nödvändigt för att kunna arbeta med och 

stötta våra deltagare till en förändring av deras situation som på sikt ska leda dem till att bli 

självförsörjande. 

Framtid, utmaningar och utveckling 

I dagsläget arbetar rehabvägledaren framförallt individuellt med varje individ men kan också 

erbjuda gruppverksamhet inom Jobbsök och Hälsovägledning, en gruppverksamhet som vi 

bedriver tillsammans med AME i Lilla Edet. 

Antalet inskrivna i insatsen rehabvägledare måste öka, det ska vara 20 inskrivna 

kontinuerligt. Vid mättillfället 20211231 var 16 personer inskrivna i insatsen och det jobbas 

på att komma upp i volym. Det är 1 inbokat VISAbesök i början på januari och ytterligare 1 

person på väg in. 

 

Lilla Edet, 2022-01-18 

Johanna Laudon 

Rehabvägledare 
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Rehabvägledare i Grästorp 
Beskrivning av verksamheten 

Rehabvägledare ska arbeta för en förbättrad arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan för 

individer som står utanför arbetsmarknaden genom att utveckla arbetet med att ha en som är 

placerad inom Arbetsmarknadsenheten inom Grästorps kommun. 

Rehabvägledaren avser att arbeta med personer som har behov av samordnad rehabilitering 

i syfte att få arbete, börja studera eller öka sin förmåga för att på sikt komma i arbete eller 

studier samt ökad hälsa och livskvalité. 

Deltagande parter och vilken organisation som är ägare av insatsen 

Samordningsinsatsen drivs av Arbetsmarknadsenheten, Grästorps kommun tillsammans 

med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps kommun. 

Samverkanspartner 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, När-hälsan, Primärvård 

och kommunerna Lilla Edet och Trollhättan. 

Period /insatsens tid 

20201001- 20211231. Rehab-vägledaren 50% 1januari – 31 juli 2021 för att sedan utöka 

tjänsten till 100 % från 1 augusti – 31december 2021 då man sett att behovet har ökat och 

det har varit svårt att hinna med deltagarna på 50%. I och med ökningen till 100 % så skall 

en samverkan med Försäkringskassan och LSS- handläggare på Social verksamheten i 

Grästorps kommun upprättas för att kunna tillgodose och arbets-pröva kommunens individer 

som ligger under LSS lagen och har aktivitetsersättning och inte platsar på daglig 

verksamhet utan kan till viss del kan ta ett anpassat arbete efter har arbetsprövats för att se 

hur stor del i en tjänst som individen kan arbeta efter dennes förmåga. 

Målgrupp 

Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder 18-64 år bosatta i Grästorp men 

deltagare från Trollhättan och Lilla Edet kan också förekomma. Målgruppen skall vara i 

behov av samordnade insatser från fler än en av de samverkande rehabiliteringsaktörerna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, När-hälsan, Primärvård 

eller någon av förbundets medlemskommuner. 

Kvinnorna och männen ska ha behov av rehabiliterande insatser men där respektive parts 

ordinarie verksamhet inte kan tillgodose behovet hos individen 

Målsättningen med insatsen är att deltagarna ska komma i arbete eller påbörja studier eller 

öka sin förmåga för att på sikt komma i arbete eller studier, får en ökad hälsa och livskvalité 

samt öka samarbetet mellan myndigheter och kommunerna. 

Inriktningsmål individnivå: 

 Minskat behovet av offentlig försörjning. 

 Ökad anställningsbarhet. 

 Ökad upplevelse av livskvalitén. 

 * Ökat focus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt    
motivation och   delaktighet i rehabiliteringsprocessen. 

Inriktningsmål för strukturell samverkan 
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 Samverkan och samarbete ska utvecklas och förstärkas. 

Delmål 

Minst 4 av 10 personer som avslutas i finansierades insatser ska öka sin förmåga till 

förvärvsarbete. 

Minst 4 av 10 personer som avslutas i finansierade insatser ska vid avslut vara 

egenförsörjande i form av arbete eller studier. 

Minst 7 av 10 deltagare skall vara vid avslutad aktivitet skall uppleva ökad livskvalité. 

Under Hösten 2021 

Har 6 personer blivit utskrivna, personerna har gått vidare till annan behandlande 

rehabilitering, 3 st har återemitterats tillbaka till Försäkringskassan, 2 personer vidare till 

socialen 1 har gått vidare till anpassat arbete. 

I december 2021 är 14 st inskrivna, av dessa är 6 på arbetsträning, 1 har lagts tillbaka till 

Arbetsgivare som i det här fallet har Arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar, 1 remitterades 

tillbaka till Social på grund av en fortsatt sjukskrivning, 1 är sjukskriven 3 skall starta upp sin 

arbetsträning, 1 person skall i det närmaste startas upp i rehabilitering för att vidare och 

prövas i en arbetsträning. 1 väntar på att få ett ja från Arbetsförmedling. 

Jämställdhet 

Insatsen Rehabvägledare riktar sig till både kvinnor och män och unga vuxna. Under våren 

har vi på AME deltagit i föreläsningar/seminarier Arbetsmarknad och mångfald och 

Jämställdhet och Genuskompassen, Våld i nära relationer, ämnet har lyfts på verksamhets 

och ledningsnivå och detta har inneburit en ökad medvetenhet kring dessa frågor, som man 

på verksamheten kommer att jobba vidare med. 

Egen reflektion, upplevelsen av insatsen. 

Under året som gått har det handlat mycket om att kartlägga och ha enskilda samtal med 

personer som har kommit på remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommunens socialtjänst, Primärvård, Närhälsan och från Västra Götalandsregionen. Arbetet 

i uppstarten har mestadels handlat om att möta personer i så kallade uppstartmöte 

tillsammans med dennes handläggare   från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, 

socialtjänst och sjukvården för att gemensamt med individen göra en kartläggning. 

Rehabvägledaren har också möjlighet att närvara vid läkarbesök, uppföljningsmöten med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedling, socialtjänst och sjukvård. I dessa möten har vi 

tillsammans gjort upp en handlingsplan som innehåller hur vad planeringen av hur framtiden 

skall se ut, så som målet med insatsen. Genom enskilda samtal och kartläggning med 

deltagaren har Rehabvägledaren tillsammans med denne kunnat lägga upp små delmål för 

att kunna gå vidare i rehabiliteringsprocessen. Rehabvägledaren och har under våren har 

deltagit i utbildningen MI ”Våld i nära relationer”, ”Genuskompassen”. Rehabvägledare har 

fortsatt arbetet ”Våld i nära relationer” till hösten skall teamet på AME diskutera hur vi skall 

gå vidare och arbeta just i detta ämne. En bra samverkan har byggts upp med 

Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Social verksamhet i kommunen genom att 

kontinuerligt medverka i möten. Dom flesta möten har skett via Teams eller Skype. 

Rehabvägledaren har kontinuerliga samtal med verksamhetsutvecklaren på 

Samordningsförbundet tillsammans med Enhetschef på AME i Grästorp. 

Under hösten 2021 har rehab-vägledaren deltagit i grund- och fortsättningskurs i MI, 

(Motiverande Samtal) och fått handledning i samma som kommer att fortsätta under våren 
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2022, Rehabvägledaren har deltagit i en 2 dagars utbildning i Tjänstedesign som har varit i 

Samordningsförbundets regi, samt deltagit i andra aktuella konferenser som riktar sig till de 

som arbetar med rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder. 

Utifrån den tid som insatsen varit i gång så ser man att de deltagare som är aktuella i 

insatsen står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och har ett behov att bygga upp en 

självkänsla och ett självförtroende för att ”våga” gå vidare i sin rehabiliteringsprocess. Några 

deltagare har inte varit aktuella på arbetsmarknaden alls tidigare och några deltagare har 

många års frånvaro från arbetsmarknaden. Detta innebär också att många deltagare (de 

flesta) som man möter behöver mer stöttning kring det vardagliga, kontakter med 

myndigheter och digitala tjänster, inregistrering, rapportering, jobbsök och coachning än vad 

de ibland har möjlighet att få via myndigheterna idag. I och med omorganisationer inom 

Arbetsförmedling, Försäkringskassan tros också mer ansvar ligga på kommunerna. Detta gör 

att deltagarna befinner sig på olika steg i rehabiliteringsprocessen. Vilket gör att man som 

rehabvägledare får vara lyhörd, jobba motiverande och att arbeta för att deltagarna ska få till 

en stabil plattform att stå på och känna sig delaktiga i sin egen rehabilitering för att ta många 

små steg framåt, och att förhindra så många bakslag som möjligt. Upplevelsen under hösten 

och att även pandemin har präglat det psykiska måendet hos individerna som har varit i 

insatsen och därmed tar rehabiliteringsprocessen längre och flödet i insatsen 

Rehabvägledare har påverkats, inflödet med ärenden till rehab-vägledaren har ökat 

underhösten då när började titta på unga vuxna med aktivitetsersättning om möjligheten att 

kunna få prövas till ett anpassat arbete.  Arbetet med att utveckla samverkan har skett i de 

flesta fall på distans dessa digitala möten med handläggare har fungerat bra trots rådande 

omständigheter. 

Framtida utmaningar och utveckling. 

Utmaningen framöver är att hålla i och hålla kvar vår goda samverkan mellan myndigheterna 

trots pågående omorganisation och reformeringar i respektive myndighet. Samtliga parter är 

överens om att samverkan är viktig och betydelsefull. Utmaningen blir att få till det på 

handläggarnivå trots att förändringar sker inom våra respektive arbetsuppdrag. 

Allt fler blir arbetslösa, en oro framöver är att man hamnar i ett utanförskap och därmed en 

ökad psykisk ohälsa främst hos unga vuxna och de som är långtidsarbetslösa. 

 

Grästorp, 2022-01-21 

Gil Hofling 

Rehabvägledare 

 

Jämställdhetsintegrering   
Eftersom uppdraget med jämställdhetsintegrering för undertecknad upphör vid årsskiftet 
2021/2022 görs en sammanställning över höst och vinter 2021. Någon könsanalys över 
statistik kommer inte att utföras då statistiken först presenteras i januari 2022.  
 
Höst/vinter 2021 
 - Återträff med Anita Kruse och samordningsförbunden i Grupp 3 gällande Fråga om våld 
(FOV) arbetet i september för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
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-I oktober berättade undertecknad om jämställdhetsarbetet och om delårsrapporten (jan-aug) 
för styrelsen.  
 
-Jämställdhetsutbildning grundkurs i oktober, med Charlotte Axelsson för personal från 
Arbetsförmedlingen i Trollhättan.  
 
-I oktober hade undertecknad två föreläsningar om våld i nära relationer (VIN) för förbundets 
”Hälsoskola för Arbete” (insats med syfte att sprida hälsoinformation).  
 
-Uppmärksamhet riktades mot ”En vecka fri från våld”-återkommande kampanj och 
aktivitetsvecka med syftet att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns 
våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Mejlutskick 
sändes till samverkanspartners om konferensen Makt, våld och prevention! Unizon och 
MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län bjöd in till den årliga konferensen om 
våldsprevention.  
 
-I november kom Enheten mot våld i nära relationer och föreläste och förde dialog med 
Friska Vindars deltagare.  
 
-Undertecknad blev i november intervjuad av Jämställdhetsmyndigheten kring arbetet med 
FOV- frågorna (Fråga om våld).  
 
-I december var spridningskonferensen ”Ökad upptäckt av våld”. Regeringen har gett 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och 
Socialstyrelsen i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld. Under den här digitala 
spridningskonferensen presenterades erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget. De 
fem myndigheterna visade på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av 
våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. 
 
-Statistik förs över antal personaltillfällen med kunskapsinhämtning kring jämställdhet/våld i 
nära relationer. I år är resultatet 181, denna siffra visar inte antal personer utan att flera 
personer har fått från ett till flera olika tillfällen med utbildning och information.  
 
Enkätsvar om jämställdhetsarbetet för personal och deltagare  
Regelbunden uppföljning via enkäter och avstämning med personal och deltagare är av stor 
vikt för att arbetet med jämställdhet ska hållas levande och inte glömmas bort. Jämställdhet 
är ofta ett naturligt inslag i dialog mellan personal och deltagare både i grupp och enskilt.  
 
Deltagarsvar: Hittills har totalt 28 deltagare, 21 kvinnor och 6 män samt 1 vill ej uppge 
könsidentitet, svarat på enkäten (insatsen ALL-IN deltar inte i denna enkätinsamling). Det är 
betydligt färre enkäter som samlats in än tidigare år, orsak till detta är sannolikt att 
deltagarna får skicka in sina enkäter istället för att som tidigare lämnat in vid möten med 
personalen. De flesta deltagare som lämnat in enkät kommer från insatsen Friska Vindar och 
några är från insatsen Rehabvägledare i Lilla Edet.  
 
De flesta deltagare svarar att de känner väl till att insatsen arbetar med jämställdhet. 61% 
uppger att de fått information vid uppstart och 25% uppger ”vet ej”. 57% uppger att de har 
fått erbjudande om att delta på föreläsningar eller fått information/digital uppgift om 
jämställdhet, 37% uppgav att de också har deltagit och 37% svarade att de inte vet om de 
deltagit. Många uppger att informationen har fått dem att reflektera kring ämnet i vardagen 
och det känns mycket positivt, då har vi kommit en bra bit på vägen. 
  
Sammantaget har de positiva siffrorna som vi haft tidigare gått ner lite så vi behöver arbeta 
än mer på att sprida vårt arbete med jämställdheten till våra deltagare. Pandemin har dock 
gjort denna uppgift svårare för oss. En del svarar även att de inte minns hur och när de fått 
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information vilket i vissa fall kan bero på deras hälsotillstånd vilket har framkommit ibland. Att 
beakta är även att då svarsfrekvensen är så låg i förhållande till antalet deltagare är det svårt 
att veta hur majoriteten anser. 
  
Kommentarer från deltagare: ”Keep up the good work”, ”Mycket större insikt nu i 
jämställdhetsfrågorna!”  
 
Personalsvar: Totalt har 7 enkätsvar, samtliga är kvinnor, från personal i de samverkande 
insatserna inkommit (ALL-IN deltar inte). Enkäter har inkommit från Friska Vindar, 
Rehabvägledare i Lilla Edet samt Hälsostöd i Mellerud. All personal uppger att de har fått 
informationsmaterial om hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska ske i sin utövande 
profession. All personal uppger att de har varit med vid föreläsningar/webbutbildningar om 
jämställdhet och våld i nära relation. All personal uppger ”Helt och hållet” att de kan vända 
sig till undertecknad för att ställa frågor och diskutera vid behov. Enkätsvaren visar även att 
personalen i hög grad anser att jämställdhetsarbetet genomförts väl i insatsen och att de till 
mycket stor del kommer ta med sig informationen i vardagen och i det fortsatta arbetet 
framöver.  
 
Kommentarer från personalen: ”Man inser att man aldrig blir helt fullärd!”, ”Reagerar på 
vad jag hör och läser. Tolkar och vågar ifrågasätta”. ”Uppmärksammar olika saker på ett 
annat sätt, t.ex. hur reklam inom media är utformad”. ”Vi behöver fråga om våldet, om och 
om igen”.  
 
Våld i nära relationer  
Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin man. Var tredje kvinna i 
världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång i livet.  
 
Personalen lämnar vid det första mötet med deltagaren ut särskilda kontaktblad till alla nya 
deltagare i anonyma kuvert och information finns även på Samordningsförbundets hemsida 
om vart man kan vända sig om man är utsatt eller utsätter andra.  
 
Personalen har gått ett flertal digitala och fysiska utbildningar för att rustas upp inför detta 
svåra ämne så att vi på bästa sätt kan hjälpa den stora andel personer som har drabbats. 
Det finns ett stort intresse och engagemang att hjälpa till. Regelbundna kollegiala 
handledningsgrupper har startats upp för ett gemensamt kunskap- och erfarenhetsutbyte.  
 
Förbundet gick i våras med i ”Grupp 3” i NNS (Nationella nätverket för Samordningsförbund) 
och Samordningsförbundens projekt ”Stoppa våldet”, ett nationellt regeringsuppdrag. 
Undertecknad deltog i konferens i slutet av mars tillsammans med de andra förbunden i 
samma grupp med information hur förbundet ska gå tillväga. Enkätinsamling startade hösten 
2021 bestående av 7 standardiserade Frågor Om Våld (FOV), om erfarenheter av våld och 
våldsutsatthet. Eftersom det är av stor vikt att frågorna ställs enskilt med deltagaren utan risk 
för att en partner är närvarande har få enkäter kunnat samlas in under våren med rådande 
pandemi. Frågorna ska ställas så fort möjlighet finns till enskildhet med deltagaren på plats. 
”Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan att ha varit utsatt för våld och senare 
psykisk och fysisk ohälsa. Därför är det mycket viktigt att ställa rutinmässiga frågor om våld 
till Samordningsförbundens målgrupper, säger Anita Kruse.”1 Anita Kruse är sakkunnig inom 
våldsområdet med uppdrag för NNS. Förbundet har även fått en egen kontaktperson kring 
våld i nära relationer och FOV och har haft uppföljningsmöten kring hur vårt arbete fortlöper.  
 
Enkätsvar, Frågor om våld: Totalt har 58 enkäter sammanställts. Enkäter har inkommit från 
insatserna Friska Vindar, Arbetsrehabteamet-ÅKA, Rehabvägledare Lilla Edet samt 
Hälsostöd i Mellerud. Antal kvinnor som besvarat enkäten är 34. Antal män som besvarat 
enkäten är 21.  
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Två personer har angett ”inget svarsalternativ passar”. En person har inte velat svara på 
enkäten.  
 
54 % har svarat att de har upplevt våld någon gång i livet, av dessa är 42 % kvinnor och 12% 
män. Endast en av männen uppgav att våldet var av någon i nära relation. 5% har svarat att 
de har utsatt andra för våld, av dessa är samtliga män. 
 
Avslutande reflektion  
Det tog lång tid men nu har Sverige fått sin första kvinnliga statsminister. Vårt samhälle 
präglas av manliga maktstrukturer och det påverkar möjligheten för kvinnor att ta sig fram 
även på denna höga nivå. Med tiden kommer detta förhoppningsvis att nå fram och visa att 
kvinnor inte är sämre på att leda vårt land än vad män är. När det gäller arbetet med 
jämställdhet och VIN är det avgörande med en förankring på ledningsnivå. Här banar 
Samordningsförbunden vägen för en enklare samverkan och motverkar stuprören i 
myndigheterna.  
 
Undertecknad har i tidigare årsrapporter skrivit om att det är viktigt att vi tar hand om våra 
unga. Att de unga kvinnorna med psykisk ohälsa behöver uppmärksammas. Att de 
snabbare behöver fångas upp i samhället och ta del av våra samverkande insatser. I Dagens 
Nyheter (21-10-04) berättar unga kvinnor att de inte ens hinner påbörja sina arbetsliv innan 
de är slut. På stressmottagningen i Stockholm varnar de för allt fler stressade unga som 
drabbas av utmattning innan de tagit sig ut på arbetsmarknaden. Mycket menar de beror på 
det ständiga jämförandet på sociala medier. Enligt ny undersökning från Arbetsmiljöverket 
har yngre högre besvär av oro eller ångest och symptom på depression eller 
utmattningssyndrom, vilket är oerhört alarmerande. 
  
Vid Konferensen ”Makt, våld och prevention!” med Unizon, MÄN, och Länsstyrelsen gavs 
värdefull information kring alla de ledsna unga män som känner att de ”inte får” vara ledsna 
utan i så fall hellre arga enligt den manliga normen och machokulturen i vårt samhälle. 
Undertecknad har i tidigare årsrapporter skrivit om unga män och deras psykiska ohälsa 
kopplat till våra deltagare och att självmordsstatistiken för unga män sedan länge varit hög i 
Sverige. På MINDs hemsida (ideell förening som arbetar med psykisk hälsa) kan man läsa 
att 1 441 människor tog sitt liv under 2020. Av dessa var 1 014 män och 427 kvinnor. Här 
står att självmord är ett stort folkhälsoproblem och särskilt bland unga män. På MIND finns 
de tillgängliga dygnet runt, varje dag, via chatt och telefon. Vi tipsar deltagare som har ett 
behov om att hemsidan finns och att de kan lägga deras nummer lättillgängligt i sina mobiler.  
 
Det blir lättare för pojkar, män att vara arga än ledsna. Däremot har tjejer, kvinnor enligt den 
kvinnliga normen ett helt känsloregister att använda sig av. Påföljden av detta kan bli att 
vissa av dessa män, pojkar hellre går samman i ett kollektiv som blir avskydda av samhället 
exempelvis ”Incels” (ofta 15-30 år) än att uppfattas som ledsna av sin omgivning. De har 
gemensamt att tillsammans avskyr de kvinnor, att allt är kvinnornas fel. En av föreläsarna 
berättade även att det fanns flera hundratals nordiska manliga författare som var emot 
kvinnor.  
 
Den yttersta formen av ojämställdheten är mäns våld mot kvinnor. Vid 
spridningskonferensen ”Ökad upptäckt av våld” fördes en bra dialog med bland andra de 
som leder arbetet med VIN vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 
Våldet finns överallt och drabbar kvinnor i alla åldrar. De berättade att de förstår allvaret, att 
lusten till livet faktiskt försvinner för många. Så deras budskap är att -våga fråga, bara genom 
att ställa frågan startar vi en process hos den våldsutsatta/våldsutövaren. Att få berätta är 
avgörande för läkningsprocessen. Alla måste samarbeta för att möta individens behov. På 
konferensen påtalades även att det är oerhört många inom samordningsförbunden i Sverige 
som svarar ja på frågan om de har blivit utsatta för våld. För att upptäcka våldet är det så 
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viktigt att rutinmässigt fråga om våld, inte bara på indikation. Det privata våldet syns inte. 
Men vi behöver också ta hand om svaren, stöd och behandling behöver sättas in så tidigt 
som möjligt. Rätt individuella insatser behövs som exempelvis anpassningar i arbetet, 
skyddat boende, sjukskrivning etcetera.  
 
Arbetet med de som utövar våldet är också av stor betydelse, våldsutövaren behöver få hjälp 
att kunna hantera sina egna och andras känslor. Den skeva kopplingen mellan manlighet 
och våld måste brytas. Av stor vikt är att tidigt ta tag i pojkars våld mot flickor, Adrian börjar 
inte slå Hanna när han är fyrtio det börjar långt tidigare och med det verbala, med ord som 
”hora” med mera som flickorna får höra ropas efter sig i skolan. ”Machofabriken” är ett bra 
metodmaterial för unga som rekommenderades varmt på konferensen om våldsprevention. 
  
Dessa tunga frågor ska man inte arbeta ensam med. Vi behöver även uppmärksamma att 
eftersom VIN är så vanligt, så är även en del av personalen som frågar om våld utsatta, även 
de. De behöver också få stöd. Dessutom informerade de på konferensen att kostnaden för 
kvinnors utsatthet för könsrelaterat våld i Sverige är hela 39,7 miljarder kronor. Våldet är 
allas ansvar och tillsammans kan vi förändra genom att systematiskt arbeta med att 
upptäcka, förebygga och bekämpa.  
 
Hos vår målgrupp finns ett stort behov av extra stöd och framförallt samverkan. Alla i 
samverkan behöver tillsammans hjälpas åt att arbeta aktivt med att bryta ner könsnormer 
och bemöta människor på ett bra sätt utifrån deras resurser och egenskaper och inte utifrån 
kön. Jämställdhet behöver ingå i ordinarie verksamhet, i yrkesutövningen och inte vara 
en särfråga.  
 

Trollhättan, 2021-12-15  

Rebecca Gardendahl, genusspecialist 

 

Pilotprojekt koordineringsuppdrag, slutrapport 
Beskrivning 

Socialt stöd och försörjning inom Arbetsmarknads- och socialt stöd ansökte under våren 

2021 om ett metodprojekt via Samordningsförbundet för att öka samverkan och prova 

arbetsmetoder för personer med ekonomiskt bistånd som var sjuka med eller utan läkarintyg 

och i behov av insatser för att rehabiliteras mot arbete eller studier. Medel motsvarande en 

heltidstjänst beviljades för perioden 210816-211231. 

 

Bakgrund 

På Socialt stöd och försörjning finns en arbetsgrupp som fokuserar på personer med någon 

form av arbetshinder i form av ohälsa eller liknande, rehabgruppen. Målgruppen omfattar 

drygt 400 vuxna personer varav ungefär hälften är sjuka med eller utan läkarintyg. 

Personerna har ofta långvarigt biståndsbehov och behov av samordnade insatser från flera 

instanser. Målgruppen har väldigt varierande behov, individerna har ofta en kombination av 

fysisk och psykisk ohälsa, i kombination med att man varit från arbetsmarknaden väldigt 

många år eller aldrig förvärvsarbetat över huvud taget. 
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Vi såg ett behov av att etablera en mer strukturerad samverkan med i första hand primärvård 

men även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring målgruppen och prova nya samt 

utveckla bättre arbetsmetoder för att möta gruppen. 

Syfte och mål 

Projektets syfte har varit att hitta vägar för att personer som är sjuka utan ersättning ska 

närma sig arbete eller studier och därigenom nå en egen försörjning. För att skapa ett 

effektivt arbete har målet för metodprojektet varit att prova arbetsmetoder, skapa struktur för 

sysselsättning anpassad för målgruppen och etablera en samverkan med primärvården samt 

kontaktvägar inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Genomförande 

Resurser 

Två samverkanskoordinatorer på 50 % vardera tillsattes. Båda har sina grunduppdrag som 

socialsekreterare i rehabgruppen och har därmed fortsatt med det arbetet på 50% vardera 

parallellt med uppdraget. De erfarenheter som socialsekreterarna har tagit med sig in i 

projektet har varit av stort värde för utvecklingsarbetet. 

Uppdraget 

Uppdragsbeskrivningen för tjänsterna blev metodutveckling genom att omvärdsbevaka och 

få idéer och inspiration från andra kommuners arbetssätt och metoder kopplade till 

målgruppen, att skapa en arbetsmodell för att öka sysselsättnings- och försörjningsgraden 

hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa samt att prova att 

arbeta med en strukturerad karläggningsmall från Socialstyrelsen, Förutsättningar inför 

arbete (FIA). I uppdragsbeskrivningen ingick även att samverka med externa aktörer genom 

att etablera och utforma samverkanskontakter, att vara kontaktperson och vid behov 

samordna kontakten med samverkansparter. 

Erfarenheter 

Under projekttiden har vi vägt för- och nackdelar med att ha uppdraget fördelat på två 

personer på detta sätt snarare än en med ett samlat uppdrag. VI kan se styrkor och 

svagheter med båda upplägg. I just metodutvecklings-fasen har dock styrkorna varit 

övervägande, då det har varit gynnsamt att kunna vara två som kan reflektera och utveckla 

metodarbetet tillsammans. Det har även minskat risken för att projektet och kontaktvägar 

avstannar helt på grund av sjukfrånvaro eller liknande, eftersom man kan täcka upp för 

varandra. 

Den strukturerade kartläggningen FIA är en intervjuguide avsedd för arbetslösa 

biståndsmottagare med oklara hinder som varit aktuella för försörjningsstöd i fem månader 

eller mer. Kartläggningen är upplagd i tre avsnitt med områdena Social livssituation, Mål och 

Arbete, Arbetsmarknadsinsatser och krav samt underlag för sammanställning och 

bedömning av det som framkommit och en mall för genomförandeplan. De olika avsnitten 

innehåller olika områden; Den sociala livssituationen omfattar 13 livsområden - till exempel 

om situationen hemma, socialt nätverk, levnadsvanor och beteenden med mera. 

Kartläggningsmallen är inte avsedd för målgruppen primärt men vår tanke var att den skulle 

kunna bidra till att se friskfaktorer både för oss och klienten, samt skapa en gemensam 

målbild. Sex personer har hunnit kartläggas enligt FIA och vi ser att kartläggningsarbetet är 

omfattande och tidskrävande. Varje kartläggning kräver ungefär 5-6 besök om en timme. 

Med det sagt är vår bild att det har varit väl investerad tid som bidragit till att klienten känner 

sig sedd och får en känsla av att vi vill stötta dem. För handläggaren har kartläggningen 
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bidragit med ny kunskap om klientens livssituation och ger en samlad helhetsbild av den 

psykosociala livssituationen. En handläggare har beskrivit hur en klient under samtalen gått 

från fokus på smärta och stor problematik till att vilja komma ut i arbete. 

En lärdom är att det är svårt att ha för många FIA-kartläggningar igång samtidigt och det blir 

viktigt att kunna prioritera att samtalen snabbt kan ombokas om något behöver avbokas på 

grund av sjukdom eller liknande. En annan lärdom är att det är just viktigt att låta samtalen ta 

tid och låta klienten prata och berätta, vilket innebär att man behöver ha möjlighet att boka in 

fler samtal än man kanske först planerat med förhållandevis kort varsel. 

För att mäta stegförflyttningar i måendet har VAS-skalor används. Mätning har gjorts innan 

FIA-kartläggningen. Det har varit oklarheter i hur man ska betrakta start och slut i arbetet, 

vilket ger en otydlighet i när det är lämpligt att göra mätningar. 

För att möjliggöra att klienterna börjar delta i sysselsättning utformades ett särskilt spår via 

Jobbcentrum och arbetsmodellen Alla behövs i jobb. Detta startades dock småskaligt med 

ett begränsat antal platser och har handlat om att klienterna inte går via ordinarie 

kartläggning utan direkt till en jobbcoach som har haft möjlighet att göra veckovisa 

avstämningar kring hur sysselsättningen fungerar. 

Resultat 

Metodutveckling 

Samverkanskoordinatorerna har, till huvudsak digitalt, haft möten med flera olika 

verksamheter som arbetar med att rehabilitera personer mot arbete. Merparten av 

verksamheterna har bedrivits genom olika Samordningsförbund. 

Samverkanskoordinatorerna har även deltagit i olika konferenser från SKR som både bidragit 

med ökad kunskap om målgruppen samt innehållit presentationer av arbetsmetoder och 

verksamheter. Att mycket tid avsatts för omvärldsbevakning skapar både nya kontaktytor 

samt bidrar till att kunna plocka med sig lämpliga metoder, lärdomar och redskap för 

implementering i vår organisation. 

Genom möjligheterna att prova FIA som arbetsverktyg och med dess positiva utfall har vi 

landat i att det är en metod vi kommer vilja arbeta vidare med, det är dock oklart om det även 

fortsatt ska ske genom avgränsade handläggare eller erbjudas som ett verktyg för samtliga 

socialsekreterare. Det som är viktigt att komma ihåg är att man inte rutinmässigt ska 

kartlägga alla ärenden utifrån mallen, utan att det är ett av många redskap. 

Vi behöver fortsätta arbeta med att förutsättningarna för att delta i sysselsättning så att 

platser möjliggörs för fler klienter och inte endast genom anvisning av 

samverkanskoordinatorerna. Detta arbete är igång och kommer att fortsätta utvecklas under 

2022. Genom att starta i mindre utsträckning har vi sett att behoven av täta uppföljningar är 

stora och att vi behöver ha möjligheter att starta i sysselsättningsgrad som är lägre än 25% 

samt utan att klienten känner sig redo att skriva in sig på Arbetsförmedlingen just då. 

Samverkanskoordinatorerna har arbetat fram ett förslag på arbetsmetod framåt som handlar 

om att man tar över ett ärende under maximalt ett års tid för att arbeta med FIA-kartläggning 

och SIP eller flerpartsmöte med berörda samverkansparter. Tjänsten bör även fortsatt ha en 

samordnande och rådgivande funktion mot primärvården och har regelbundna möten med 

rehabkoordinatorerna för att skapa snabbare vägar in i varandras organisationer och för att 

kunna bolla ärendefrågor avidentifierat. Möjlighet till arbetsprövningar via Jobbcentrum samt 

förtroendeläkare hade varit fördelaktigt. Förslaget innefattar även att ha mer arbetstid förlagd 

på Jobbcentrum samt att hålla i gruppverksamhet med hälsofrämjande aktiviteter och 

informationsmöten som ett komplement till annan sysselsättning och kartläggning. 
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Etablerandet av samverkanskontakter 

En viktig samverkanspart för att kunna arbeta med målgruppen är primärvården. Vår 

upplevelse är att många av klienterna har låg motivation och saknar tro på den egna 

förmågan vilket innebär att det har varit viktigt att vi arbetar åt samma håll för att motivera 

individen till att våga prova och bryta den vanligt förekommande isoleringen. 

Samverkanskoordinatorerna har kontaktat vårdcentraler i Trollhättan för att etablera kontakt 

med rehabkoordinatorerna, även om målgruppen inte är deras huvudsakliga så utgör de en 

bra kontaktväg in till vårdcentralerna. Man har till dem informerat om vår verksamhet, 

möjlighet till att kontakta samverkanskoordinatorerna som väg in i vår organisation samt 

erbjudit forum för samverkan. Samverkan har inte nått den strukturerade nivå vi 

eftersträvade fullt ut, men är på väg. 

Vi har fört en dialog med Försäkringskassan kring möjligheterna att ha en kontaktperson 

utöver den myndighetslinje som finns att tillgå. Försäkringskassan kan i dagsläget inte 

erbjuda speciallösningar för enskilda kommuner på det sättet utan vi har istället kommit 

överens om att använda myndighetslinjen och vara mer observanta på eventuella hinder i 

samverkan på det sättet för att föra en dialog om detta under våren 2022. Vi har även 

identifierat ett behov av kunskapsförstärkning kring Försäkringskassans arbete med till 

exempel samordningsansvaret utifrån nollklassade personer som därmed saknar rätt till 

sjukpenning vilket kommer att genomföras i februari. 

Förutsättningarna inom Arbetsförmedlingen att hitta strukturer för samverkan har inte varit 

optimala under hösten som gått. Vi har dock haft en god dialog inom området och behövs 

avvakta det regleringsbrev som varit på gång. En samverkan finns etablerad på 

enhetschefsnivå med överenskommelse om fortsatt planering inom området under början av 

året. Dock är majoriteten i målgruppen initialt inte aktuella för Arbetsförmedlings insatser, 

utan behöver komma igång för att myndighetens insatser sedan ska kunna kopplas på. 

Statistik 

Sex personer har kartlagts genom utredningsmallen FIA. Arbete för att inleda sysselsättning 

har gjorts i fyra ärenden, varav en har startat på Friska vindar och två på aktivitet inom 

Arbetsmarknadsenheten. Tre av klienterna som man arbetat med genom uppdraget har fått 

arbete. 

Slutord 

Vi ser att det tar tid att etablera en välfungerande samverkan och nya forum för samverkan. 

Många organisationer har dessutom stått inför flera osäkerhets- och sårbarhetsfaktorer 

kopplade till rådande pandemi vilket vi tror påverkat våra förutsättningar att etablera en 

strukturerad samverkan. Vi ser dock mycket positivt på det resultat vi hittills uppnått och 

kommer att arbeta vidare för en ökad samverkan. Fördelaktigt hade varit att förankrat 

projektet mer på ledningsnivå inom våra olika samverkansorganisationer, så att uppmuntran 

för samverkan och delta i erbjudna samverkansforum finns. 

En annan framgångsfaktor som varit stor är att ha färre klienter att arbeta med åt gången än 

man vanligtvis har på en socialsekreterartjänst. Det skapar förutsättning att arbeta intensivt 

med varje person under en period och kunna lägga tid på FIA och mer uppföljning vilket är 

väl investerad tid framåt. 

Vi kommer att fortsätta arbeta vidare med uppdraget som samverkanskoordinator och i 

högre utsträckning koppla på Arbetsmarknadsenheten för att få välfungerande flöden för 

sysselsättning. Vi har fått förutsättningar att även fortsatt ha en tjänst avsatt för uppdraget, 
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genom extra medel från nämnden för 2022 och kan på så sätt även förstärka med en 

jobbcoach på heltid kopplad mot målgruppen, vilket är mycket positivt. 

Trollhättan, 2022-01-12 

Malin Söderqvist 

Enhetschef, Trollhättans Stad 

 

Arbetsintegrerande sociala företag.  
Målgrupp  
Målgruppen vi möter i de arbetsintegrerande sociala företagen är personer som av olika 
anledning står långt från arbetsmarknaden. Det handlar ofta om personer med fysiska 
och/eller kognitiva nedsättningar som har behov av anpassade anställningar och lönestöd.  
Genom att starta ett ASF kan personer från målgruppen själva vara med och skapa sina 
egna förutsättningar för att nå en egen försörjning, de får också möjligheten genom att sälja 
arbetsträningsplatser erbjuda fler människor en meningsfull sysselsättning och en väg 
tillbaka in i gemenskapen ett arbete ger. De får möjlighet att arbeta 100% av sin egen 
förmåga.  
 
Hur många ASF? 
Idag har vi kontakt med 3 (4) verksamma ASF, samtliga företag har fortfarande på ett eller 
annat sätt stöttning av kommunen. Dels i form av lönebidragsanställningar via AME men 
också i form av stöd med hyreskostnader samt en arbetsledare och en samordnare.  
De företag som finns aktiva idag är: 

 Work inwest center 

 Möbeltapetseriet  

 Hunddrivet  

 Odlarna i Arvidstorp (kommer dock att övergå till enbart ideell verksamhet) 
 

Under våren 2021 gjordes en kartläggning av de arbetsintegrerande sociala företagen som vi 

idag har kontakt med.  

Vi skickade ut en enkät till företagen som de svarade på och sedan skickade tillbaka till oss.  

Utifrån enkäten har vi sedan tittat på hur företagen upplevt samverkan med kommunen 

hittills, vad de har fått med sig i uppstart och vad de saknar. Utifrån detta har vi sedan 

tillsammans med Coompanion sammansatt ett utbildningspaket utifrån företagens behov och 

önskemål, vi kör nu utbildningen tillsammans med två av företagen.  

Det tredje företaget ansåg sig inte ha behov av utbildningen utan hade i stället behov av en 

”anbudsskola”, arbetsledaren har varit i kontakt med upphandlingsenheten för at titta på 

möjligheterna att ordna detta och inväntar svar från dem.  Det fjärde företaget driver det 

vidare som ideell förening.  

Vi har också utifrån analysen kunnat börja arbeta på en trappstegsmodell för att i framtiden 

göra lyckade avknoppningar och uppstarter av nya ASF i kommunen, genom att titta på vad 

befintliga företag har haft nytta av samt vad de saknat men också utifrån arbetsledarens 

samlade erfarenheter från andra ASF. 

Anställningar och hyra 
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Idag står kommunen för vissa anställningar och hyror i de arbetsintegrerande sociala 

företagen.  

Fördelningen ser idag ut såhär:  

Work Inwest Center: Hyra fram till och med december 2021 samt lönebidragsanställning om 

totalt 175% (100% just nu sjukskriven sedan en längre period och går i pension 2021-10-01) 

resterande 75% fram till 2021-12-31, därefter går den över till anställning i WIWC. 

Möbeltapetseriet: Hyra fram till och med Maj 2022 samt lönebidragsanställning om totalt 

150% fram till 2021-12-31, denna kommer att förlängas en bit in på 2022. 

Hunddrivet: Lönebidragsanställning om totalt 250% fram till 2121-12-31. Även dessa förlängs 

en bit in på 2022. 

Odlarna i Arvidstorp: Inget ekonomiskt stöd idag.  

Att anställningarna/stödet från kommunen förlängs en bit in på 2022 har med ett 

förtydligande från AF som kom i nov 2021. Där står bl a att man inte får ha varit med och 

startat företaget och samtidigt få lönestöd. Detta ställer till det för våra befintliga samt ev nya 

ASF. Möten med AF och skrivelser för att försöka förändra detta har gjorts och kommer att 

göras under 2022. 

Övrigt 

Utöver den utbildning som genomförs just nu tillsammans med Coompanion träffar 

arbetsledaren företagen som önskar det kontinuerligt för uppföljningar. Under utbildningen så 

görs detta var 14:e dag annars sker det vanligtvis varje vecka. Arbetsledaren är även 

tillgänglig vid behov utöver detta.  

Det har även inletts en dialog tillsammans med gymnasiesärskolan, UF, ASF och Skoopi för 

att titta på att göra en gemensam projektansökan för att fånga upp elever i 

gymnasiesärskolan redan innan de avslutar sina studier. Denna målgrupp hamnar ofta direkt 

efter gymnasiet utanför arbetsmarknaden och tillhör sedan den grupp som så småningom 

hamnar i våra system med aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.  

Arbetet med en eventuell projektansökan har pausats men samverkan med 

gymnasiesärskolan har fortsatt och fortsätter. Det som hittills har bestämts är att samverkan 

under våren 2022 fortsätter med fokus på att få fram en fikapåse till fredagar, ute på det nya 

Vårviksområdet. En större satsning med frukostar kommer att ske först till efter sommaren.  

Dialog förs också inom AMEs verksamheter för att se hur vi kan samverka för att skapa fler 

möjligheter för de arbetsintegrerande sociala företagen samt vilka verksamheter inom AME 

som skulle kunna knoppas av i framtiden.  

En informationsplan har gjorts vars syfte är att sprida kunskapen kring ASF i vårt egna 

verksamhetsområde samt övriga delar i kommunen. 

Arbetsledaren och samordnaren arbetar också på att hitta områden där avtal med både nya 

och befintliga ASF skulle kunna vara aktuellt. Vilka enkla jobb finns det ett behov av att lösa 

inom kommunen? Skulle ett ASF kunna anlitas för att möta detta behov?  
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Arbetsledaren kommer också att planera in interna utbildningsinsatser för att öka kunskapen 

om ASF i kommunens förvaltningar, i första hand i den egna arbetsmarknads och 

socialförvaltningen.  

Trollhättan, 2022-01-25 

Andreas Ekholm 

Enhetschef, Trollhättans Stad 
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Inledning 
Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument framtaget av Nationella nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) för samordningsförbund för att bedöma sin egen 
verksamhetsutveckling över tid samt att ge förbundet och ingående parter ett stöd för att 
förbättra samordningen av de arbetslivsrehabiliterande insatserna. 

Metod 
Enkätundersökningen har genomförts under november 2020 till oktober 2021. 
Enkätfrågorna omfattar både deltagarperspektiv, personal/medarbetarperspektiv, 
remittenter (ny grupp i årets mätning) och parternas chefsgrupp/beredningsgrupp samt 
styrelse. Vissa frågor har arbetats om och nya frågor har tillkommit i årets enkäter.  

Enkäter har till deltagare delats ut inom insatserna Friska Vindar 2,0, Rehabvägledare i Lilla 
Edet, Rehabvägledare Grästorp och avslutad insats AURA i Lilla Edet. Resultatet från 
deltagare, personal/medarbetare, remittenter, parternas chefsgrupp/beredningsgrupp och 
styrelse redovisas på förbundsnivå. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv särredovisas svar 
utifrån kön vad gäller deltagarna i insatserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorrapport 2021
Samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet, Grästorp
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Indikator 1 

Deltagarna känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov 
(personcentrerade). 

 

Fråga 1, pågående: Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 1, avslut: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Kommentar: 

Både kvinnor och män är positiva eller klart positiva och känner att stödet är till stor nytta för dem. I 
jämförelse med männen kan man se att kvinnor är mindre nöjda samt svarat mer negativt än 
männen. Kvinnor är mer nöjda under pågåendefasen än vid avslut. 

I jämförelse med föregående års resultat kan man läsa ut att det är nivå med förra årets resultat 
sammantaget men att kvinnorna har svarat något mer negativt. 

 

Indikator 2 

Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen. 

 

Fråga 2, pågående: Är du med och bestämmer vilket stöd du ska få? 

Fråga 2, avslut: Har du fåt vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått? 

Kommentar: 

Både kvinnor och män har svarat att till hög grad upplever att de har inflytande över 
rehabiliteringsprocessen. Männen har svarat att de i större utsträckning upplever att de har 
inflytande över rehabiliteringsprocessen än kvinnorna. Kvinnor är mer nöjda under pågåendefasen 
än vid avslut. 

Negativt Varken eller
Fråga 1 svarsfrekvens

samtliga (n=37) 8% 8% 84% (62%) 97%
kvinnor (n=21) 14% 5% 81% (62%) 95%

män (n=14) 0% 7% 93% (64%) 100%
Fråga 1 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 16% 5% 79% (66%) 97%
kvinnor (n=24) 17% 8% 75% (63%) 100%

män (n=11) 0% 0% 100% (82%) 92%

Positivt  (Klart positivt)
Deltagare - pågåendeenkät

Deltagare - avslutsenkät

Negativt Varken eller
Fråga 2 svarsfrekvens

samtliga (n=37) 3% 8% 89% (70%) 97%
kvinnor (n=21) 5% 10% 86% (67%) 95%

män (n=14) 0% 7% 93% (79%) 100%
Fråga 2 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 11% 8% 82% (66%) 97%
kvinnor (n=23) 9% 13% 78% (61%) 96%

män (n=12) 0% 0% 100% (83%) 100%

Positivt  (Klart positivt)
Deltagare - pågåendeenkät

Deltagare - avslutsenkät
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I jämförelse med föregående årsresultat kan man läsa ut att det är något sämre än förr årets resultat 
och att det är kvinnorna som svarat något mer negativt. 

 

Indikator 3   

En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån deltagarens 
förutsättningar 

 

Fråga 3, pågående: Får stödet ta den tid du behöver? 

Fråga 3, Avslut: Har stödet fått ta den tid du behöver? 

Fråga 1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs? 

Fråga 1: Får stödet till deltagarna i insatsen ta den tid som behövs. 

Kommentar: 

Både deltagare och remittenter uppger att de är positiva eller klart positiva att låta 
rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån deltagarnas förutsättningar. Personalen har 
svart att de i mindre utsträckning anser att rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån 
deltagarnas förutsättningar detta även i jämförelse med förra årets mätning. Deltagarna är mer 
positiva vid avslut i jämförelse med förra årets mätning. 

 

 

 

 

 

 

 

Negativt Varken eller
Fråga 3 svarsfrekvens

samtliga (n=37) 8% 0% 92% (73%) 97%
kvinnor (n=21) 10% 0% 90% (76%) 95%

män (n=14) 7% 0% 93% (71%) 100%
Fråga 3 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 3% 11% 86% (70%) 95%
kvinnor (n=24) 0% 13% 87% (74%) 96%

män (n=11) 0% 9% 91% (73%) 92%
Fråga 1 svarsfrekvens

(n=10) 0% 30% 70% (60%) 100%
Fråga 1 svarsfrekvens

(n=7) 0% 0% 100% (100%) 100%

Deltagare - pågåendeenkät

Deltagare - avslutsenkät

Personal

Remmittenter

Positivt  (Klart positivt)

432



Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp   
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM 

4 
 

Indikator 4 

Deltagarna upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade 
rehabiliteringsprocess. 

 

Fråga 4, pågående: Stödjer insatsen dig i kontakten med myndigheterna och vården? 

Fråga 4, avslut: Har insatserna stöttat dig i kontakterna med myndigheterna och vården? 

Kommentar: 

Deltagarna har i avslutningsenkäten svarat mer positivt och mindre negativ att de upplever att det 
finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess.  

Fråga 4 har gjorts om från förra årets mätning vilket för att jämförelse mellan åren inte går att göra. 

 

Indikator 5 

Deltagarna upplever att de kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har 
fått stöd från myndigheterna i att leva med detta. 

 

Fråga 5, pågående: Har det stöd du fått hjälp dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Fråga 5, avslut: Har de stöd du fått hjälp dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Kommentar: 

I jämförelse med förra årets underökning har något fler deltagare svarat mer negativ samt att de inte 
i lika hög grad har svarat klart positiva. Kvinnor har svarat mer negativt än männen i både pågående 
och avslutningsenkät. 

 

Negativt Varken eller
Fråga 4 svarsfrekvens

samtliga (n=36) 17% 11% 72% (61%) 95%
kvinnor (n=21) 14% 10% 76% (57%) 95%

män (n=13) 15% 15% 69% (69%) 93%
Fråga 4 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 7% 10% 83% (62%) 74%
kvinnor (n=24) 5% 11% 84% (63%) 79%

män (n=11) 13% 0% 88% (75%) 67%

Positivt  (Klart positivt)
Deltagare - pågåendeenkät

Deltagare - avslutsenkät

Negativt Varken eller
Fråga 5 svarsfrekvens

samtliga (n=38) 21% 21% 58% (37%) 100%
kvinnor (n=22) 23% 14% 64% (36%) 100%

män (n=14) 14% 29% 57% (43%) 100%
Fråga 5 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 24% 21% 55% (24%) 97%
kvinnor (n=24) 25% 25% 50% (17%) 100%

män (n=11) 9% 18% 73% (36%) 92%

Positivt  (Klart positivt)

Deltagare - avslutsenkät

Deltagare - pågåendeenkät
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Indikator 6: 

När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagarna att det finns en 
planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröjsmål. 

 

Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter nuvarande stöd har upphört? Om Ja, gå vidare till frågorna 9 och 
10. 

Kommentar: 

Färre män har svarat ja i årets underökning i jämförelse med förra årets mätning. Kvinnorna ligger i 
stor på samma nivå i årets som förra årets mätning. 

 

 

Fråga 9, avslut: Finns en tillräcklig planering för vad som skall hända efter att detta stöd har upphört? 

Fråga 10, avslut: Kommer det som planerats påbörjas inom rimlig tid? 

Fråga 2: Finns en tillräcklig planering för deltagarna för vad som skall hända när de avslutar insatsen? 

Fråga 2: Finns en tillräcklig planering för vad som skall hända deltagaren efter avslutad insats? 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med i insatserna lyssnar på dig? 

Kommentar: 

Betydligt färre kvinnor har svarat positivt eller klart positivt samt de har svarat mer negativt på både 
fråga 9 och 10 men framför allt på fråga 9 

I jämförelse med förra årets resultat svarade de förra året mer positivt. 

 

Ja Nej
Fråga 8 svarsfrekvens

Samtliga (n=39) 69% 31% 100%
kvinnor (n=24) 71% 29% 100%

män (n=12) 67% 33% 100%

Deltagare - avslutsenkät

Negativt Varken eller
Fråga 9 svarsfrekvens

Samtliga (n=26) 23% 15% 62% (31%) 96%
kvinnor (n=17) 29% 24% 47% (18%) 100%

män (n=7) 0% 0% 100% (57%) 88%
Fråga 10 svarsfrekvens

Samtliga (n=22) 9% 14% 77% (55%) 81%
kvinnor (n=14) 14% 14% 71% (50%) 82%

män (n=6) 0% 0% 100% (67%) 75%
Fråga 2 svarsfrekvens

(n=9) 0% 22% 78% (78%) 90%
Fråga 2 svarsfrekvens

(n=7) 0% 14% 86% (29%) 100%
Fråga 3 svarsfrekvens

(n=7) 0% 0% 100% (100%) 100%

Personal

Remittenter

Remmittenter

Positivt  (Klart positivt)
Deltagare - avslutsenkät

Deltagare - avslutsenkät
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Indikator 7 

Deltagarna upplever att det skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

Fråga 6, pågående: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss? 

Fråga 6, avslut: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss? 

Kommentar: 

Både kvinnor och män har i lägre utsträckning svarat positivt och (klart positivt) och fler har svarat 
negativt i jämförelse med förra årets resultat framförallt kvinnorna om man känner sig mer redo att 
kunna arbeta eller studera jämfört med innan insats.  

 

Indikator 8 

Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras 
kunskap, roller och arbetssätt. 

 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med i insatserna vet vad du akan tillför? 

Kommentar: 

Personalen upplever i hög utsträckning att samverkande myndigheter lyssnar på dem men upplever i 
mindre utsträckning att de vet vad de kan tillföra. 

 

 

 

Negativt Varken eller
Fråga 6 svarsfrekvens

samtliga (n=38) 42% 24% 34% (21%) 100%
kvinnor (n=22) 41% 18% 41% (23%) 100%

män (n=14) 36% 36% 29% (21%) 100%
Fråga 6 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 45% 18% 37% (24%) 97%
kvinnor (n=24) 50% 21% 29% (21%) 100%

män (n=11) 27% 9% 64% (36%) 92%

Deltagare - pågåendeenkät
Positivt  (Klart positivt)

Deltagare - avslutsenkät

Negativt Varken eller
Fråga 3 svarsfrekvens

(n=10) 0% 10% 90% (70%) 100%
Fråga 4 svarsfrekvens

(n=10) 0% 30% 70% (20%) 100%
Fråga 4 svarsfrekvens

(n=7) 0% 14% 86% (14%) 100%

Positivt  (Klart positivt)

Personal

Personal

Remmittenter
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Indikator 9 

Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda 
deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare. 

 

Fråga 7, pågående: Upplever du att personalen tillvaratar dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

Fråga 7, avslut: Upplever du att personalen tillvaratar dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagarna systematiskt tillvara? 

Fråga 1: Tas erfarenheter så som, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 

Fråga 2: Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov i utvecklingen av insatsen? 

Kommentar: 

Samtliga grupper har svarat positivt. Dock kan man se att deltagarna upplever att personalen inte 
tillvaratar deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter i lika hög utsträckning vid avslut som 
pågåendefasen framförallt gäller detta kvinnorna. I jämförelse med förra årets resultat är svaren 
något sämre. Personalen är något mer positiv. Svaren från parternas chefsgrupp om individer med 
samordnade rehabiliteringsbehov medverkar i utvecklingen av insatsen varierar något. 

 

Indikator 10  

Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och 
föreningsliv i det löpande arbetet på strukturerat sätt. 

 

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

Negativt Varken eller
Fråga 7 svarsfrekvens

samtliga (n=37) 8% 8% 84% (68%) 97%
kvinnor (n=21) 10% 10% 81% (62%) 95%

män (n=14) 7% 7% 86% (79%) 100%
Fråga 7 svarsfrekvens

Samtliga (n=38) 11% 22% 68% (43%) 95%
kvinnor (n=24) 13% 17% 70% (39%) 96%

män (n=11) 0% 18% 82% (64%) 92%
Fråga 5 svarsfrekvens

(n=10) 10% 10% 80% (60%) 100%
Fråga 1 svarsfrekvens

(n=4) 0% 25% 75% (75%) 80%
Fråga 2 svarsfrekvens

(n=4) 25% 0% 75% (25%) 80%

Personal

Positivt  (Klart positivt)
Deltagare - pågåendeenkät

Deltagare - avslutsenkät

Parternas chefsgrupp

Parternas chefsgrupp

Negativt Varken eller
Fråga 6 svarsfrekvens

(n=10) 0% 20% 80% (60%) 100%
Fråga 3 svarsfrekvens

(n=5) 20% 20% 60% (20%) 100%

Personal

Parternas chefsgrupp

Positivt  (Klart positivt)
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Fråga 3: Har er samverkansgrupp ett strukturerat samarbete med aktörer utöver de som är medlemmar i 
samordningsförbundet? 

Kommentar: 

Personalen upplever i hög utstickning att de har rutiner för att samarbeta med andra aktörer i 
arbetet när det gäller insatser för deltagarna. Parternas chefsgrupp upplever inte i lika hög grad att 
de har ett strukturerat samarbete med aktörer utöver de som är medlemmar i 
samordningsförbundet? 

 

Indikator 11 

Utfall för deltagarna som kommer ut de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid. 

Registerstudie (har ej tagits i bruk). 

 

Indikator 12 

En struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer. 

 

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 4: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan samverkande myndlingarna? 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Kommentar: 

Personal, parternas chefsgrupp och styrelse har svarat positivt och (klart positivt) i hög utsträckning.  

 

Indikator 13 

Samordnade insatser har ett sektorövergripande arbetssätt och synsätt 

 

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i de samordnade insatsen? 

Negativt Varken eller
Fråga 7 svarsfrekvens

(n=10) 0% 20% 80% (80%) 100%
Fråga 4 svarsfrekvens

(n=5) 0% 20% 80% (80%) 100%
Fråga 1 svarsfrekvens

(n=6) 0% 0% 100% (100%) 100%

Positivt  (Klart positivt)
Personal

Parternas cIefsgrupp

Styrelse

Negativt Varken eller
Fråga 8 svarsfrekvens

(n=10) 10% 0% 90% (90%) 100%
Fråga 9 svarsfrekvens

(n=10) 0% 0% 100% (70%) 100%

Positivt  (Klart positivt)
Personal

Personal
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Frågan 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 

Kommentar: 

Personalen ser positivt eller (klart positivt) på människors resurser och att olika arbetssätt i den 
samordnade insatsen fungerar bra tillsammans. 

 

Indikator 14 

Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma 
insatser? 

 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av samordnade rehabiliteringsinsatserna? 

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att de utveckla de samordnade 
rehabiliteringsinsatserna? 

Kommentar: 

Styrelse har svarat positivt och (klart positivt) i hög utsträckning. 

 

Indikator 15 

Insikter från samverkan leder till nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av 
samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på 
ett annorlunda sätt. 

 

Fråga 5: Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för fortsatt utveckling av samordnad 
rehabilitering inte skall behöva bli aktuell? 

Fråga 6: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förbyggande insatser utvecklas med avsikt att samordnad 
rehabilitering inte skall behöva bli aktuell? 

Kommentar: 

Partenas chefsgrupp svarar till stor del varken eller och negativt på frågan om erfarenheter från er 
samverkan lett till att förbyggande insatser utvecklas med avsikt att samordnad rehabilitering inte 
skall behöva bli aktuell? 

 

Negativt Varken eller
Fråga 2 svarsfrekvens

(n=6) 0% 0% 100% (83%) 100%
Fråga 3 svarsfrekvens

(n=6) 0% 0% 100% (83%) 100%

Styrelse

Styrelse

Positivt  (Klart positivt)

Negativt Varken eller
Fråga 5 svarsfrekvens

(n=5) 0% 20% 80% (80%) 100%
Fråga 6 svarsfrekvens

(n=4) 50% 25% 25% (0%) 80%

Positivt  (Klart positivt)
Parternas chefsgrupp

Parternas chefsgrupp
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Indikator 16 

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald 

 

Fråga 10: Har ni rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald i insatsen? 

Fråga 11: Avsätts tid till lärande och reflektion kopplat till jämställdhet, jämlikhet och mångfald 

Fråga 7: Används könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar? 

Fråga 8: Har ni integrerat jämställdhet i den samverkan som stöds av samordningsförbundet? 

Fråga 4: Använder ni könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar? 

Fråga 5: Har styrelsen integrerat jämställdhet, jämlikhet och mångfald i förbundets verksamhetsplanering?  

Kommentar: 

Partenas chefsgrupp har svarat minst positivt till om det används könsuppdelad statistik i planering, 
beslut och prioriteringar. 

 

Sammanfattning 
Analysen utgår frånnedanstående frågeställningar: 

• Är deltagarna mer nöjda vid avslut än under pågående insats? 
• Känna de sig redo för att kunna arbeta eller studera  
• Någon skillnad mellan kvinnors och mäns svar? 
• Har det skett någon stegförflyttning? 
• Skillnad från föregående års mätning?  
• Vilka utvecklingsområden kan identifieras 

 

Sammanfattning deltagare 

En övergripande slutsats utifrån enkätsvaren från 2021 års mätning är att deltagarna överlag svarat 
positivt både i pågående- och avslutningsenkät. Deltagarna har svarat att de upplever att ”det stöd 
de fått är till stor nytta för dem”, att de fått vara med och bestämma vilket stöd de fått”, att stödet 

Negativt Varken eller
Fråga 10 svarsfrekvens

(n=10) 0% 10% 90% (80%) 100%
Fråga 11 svarsfrekvens

(n=10) 10% 10% 80% (60%) 100%
Fråga 7 svarsfrekvens

(n=5) 20% 40% 40% (40%) 100%
Fråga 8 svarsfrekvens

(n=5) 20% 20% 60% (60%) 100%
Fråga 4 svarsfrekvens

(n=6) 0% 0% 100% (83%) 100%
Fråga 5 svarsfrekvens

(n=6) 0% 17% 83% (50%) 100%

Styrelse

Styrelse

Parternas chefsgrupp

Positivt  (Klart positivt)

Parternas chefsgrupp

Personal

Personal
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de fått får ”ta den tid som behövs”, ”att insatsen stödjer deltagaren i kontakt med andra 
myndigheter och vården”, ”att personalen tar tillvara deltagarens erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter” i hög utsträckning. På frågan om ”det stöd de fått hjälpt dem att utveckla sätt att 
hantera sin situation” har de inte svarat lika positivt men nära i nivå med förra årets mätning. Det 
område som deltagarna svarar minst positivt och har mest negativa svar är på frågan ”om de känner 
sig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan de fick kontakt med insatsen”. Denna 
fråga kommer bli en prioriterat område att jobba vidare med under kommande verksamhetsår.  

Ur ett jämställdshetsperspektiv kan man se att de största skillnaderna mellan kvinnor och män är att 
kvinnor har i mindre utsträckning svara lika positivt på frågorna ”Får du stöd på ett sätt som är till 
stora nytta för dig” och svarat mer negativt vad gäller frågan ” Känner du dig mer redo att kunna 
arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?” Kvinnor är även mindre positiva 
vad gäller planering efter insats. 

I jämförelse med förra årets enkätsvar kan man se att deltagarna på vissa frågor svarat mer negativt 
på avslutningsenkäten än i pågåendeenkäten.  Deltagarna är alltså mer nöjde under pågående insats 
än vad de är vid avslut. 

Mätningen för 2020 var i nationell jämförelse mycket positiv då enkätsvaren låg över medel på 
flertalet mätpunkter. I jämförelse med 2020 års mätning kan man se att deltagarna totalt har svarat 
att de inte lika positiva i 2021 års undersökning. I jämförelse med de nationella resultaten kan man se 
att resultatet på flertalet mätpunkter ligger under det nationella resultatet. Den största sänkningen 
har främst skett i resultatet som berör deltagarnära aktiviteter. Resultatet för personal, 
beredningsgrupp, styrelse och remittenter är gott. 

Utifrån de positiva svaren från deltagarna både på pågående- och avslutningsenkät samt tidigare års 
enkäter kan man dra slutsatsen att deltagarna är över lag nöjda och de ser värdet av insatsen och att 
insatsen är stabil över tid. De identifierade utvecklingsområdena som bör prioriteras under 
verksamhetsåret avser frågan ”om de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört 
med innan de fick kontakt med insatsen” samt se över hur kvinnor upplever att stödet gör mer nytta 
för dem samt vad som händer efter det att stöder har upphört. 

Sammanfattning personal 

Vad gäller personalen svarar visar de att insats personalens arbete ut mot deltagare, samverkan 
mellan insatspersonal, samverkan med andra aktörer generellt är positiv eller mycket positiv, Svaren 
i årets enkät är något mer positivt i jämförelse med förra årets resultat.  

Sammanfattning parternas chefsgrupp/beredningsgrupp 

Vad gäller Partenas chefsgrupp har frågorna omarbetat vilket för att någon jämförelse mellan 
tidigare mätningar kan inte kan göras. Dock kan man se i årets mätning att frågan om könsuppdelad 
statistik används i planering, beslut och prioriteringar ligger lågt i jämförelse med andra 
respondentgrupper. Partenas chefsgrupp har även svarat lågt på frågan om ”erfarenheter från er 
samverkan lett till förbyggande insatser utvecklas med avsikt att samordnad rehabilitering inte skall 
behöva bli aktuell. 
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Sammanfattning styrelse 

Styrelsen ligger kvar på samma höga nivå även i jämförelse med förra årets mätning och även i 
jämförelse med nationella resultatet. 

Sammanfattning remittenter 

Remittenterna är en ny respondentgrupp för 2021 vilket gör att någon jämförelse mellan år inte kan 
göras men deras svar visar på att de är positiva till insatserna och med samverkan. 

Analys 

Resultatet visar utifrån enkätens positiva svar att deltagarna både i pågående- och avslutningsenkät 
samt tidigare års enkäter att deltagarna är över lag är nöjda och de ser värdet av insatsen samt att 
insatsen är stabil över tid. Dock visar svaren i jämförelse med förra årets mätning och årets nationella 
resultat att det skett en negativ utveckling främst då i deltagarnära verksamhet. Pandemin bedöms 
påverka insatserna i stor utsträckning. Personalen har behövt ställa om insatsens aktiviteter 
kontinuerlig under året vilket har tagit både kraft och energi vilket man hellre lagt på deltagarna. 
Personalen har inte i samma omfattning träffat deltagarna fysiskt utan flera aktiviteter har skett 
utomhus eller över telefon vilket försvårar kontakten med deltagaren. Det har även skett en 
förskjutning i målgruppen vilket innebär att de som deltar i insatserna står längre bort från 
arbetsmarknaden än tidigare och har behov av utökat stöd. 

De identifierade utvecklingsområdena som bör prioriteras under verksamhetsåret avser 
indikatorfrågan ”om de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan de fick 
kontakt med insatsen” samt se över hur kvinnor upplever att stödet gör mer nytta för dem samt vad 
som händer efter det att stöder har upphört. 

 

Sammanställning fritextfrågor deltagare 

Indikatormätning fritexfrågor 

I årets indikatormätning har deltagna haft möjlighet att svara på fritextfrågor, både i 
pågåendeenkäten (Vad är viktigt för dig att kunna arbeta eller studera?) och avslutningsenkäten (Vad 
är viktigt för dig att kunna arbeta eller studera? Vad i stödet du fått har gjort skillnad för dig? Beskriv 
gärna vad och varför, Vad kunde ha varit annorlunda?). Nedan är en sammanställning av svaren från 
årets fritextfrågor. Då det inte går att utläsa några skillnader i svaren mellan pågående enkäten och 
avslutningsenkäten vad gäller frågan, Vad är viktigt för dig att kunna arbeta eller studera? har dessa 
slåtts ihop.  

Vad är viktigt för dig att kunna arbeta eller studera? 

På frågan från både i pågåendeenkäten och avslutningsenkäten, Vad är viktigt för dig att kunna 
arbeta eller studera? kan man utläsa att deltagarna uttryckt att det är viktigt att ha en god fysisk, 
psykisk, social, ekonomisk hälsa, balans i livet och mellan inre och yttre krav. Få och ha tillit till sig 
själv, att kunna hantera sin situation, vara smärtfri samt ha ork i vardagen. Citat från deltagare: ”Ha 
en god hälsa”, ”få fysisk aktivitet i vardagen”, ”Att tro på min egen förmåga och ser mitt eget värde. 
Det är det finaste jag fått med mig från Friska Vindar”, ” För att få ett bättre liv med mer kvalité”, ” 
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Mer frihet som människa”, ”Det är viktigt för mig att finna en bra balans bland alla delat i livet och 
hitta rätt mängd samt vad som är lämpligt för mig”, ” Vara en del av ett sammanhang”, ”Finansiell 
stabilitet, förstås, ingen mår bra i att söka jobb och få avslag i en situation där de är utan basinkomst. 
Studier kan bli rent av omöjligt utan dräglig försörjning”,  

Deltagarna har uttryckt att det är viktigt att stödet får ta den tid som behövs och att det ställs lagom 
krav samt att få struktur i vardagen och komma in i rutiner. Citat från deltagare ” Struktur och 
möjlighet att kunna planera sin tillvaro för längre perioder än en månad i taget.”. 

De har också svarat att handläggarens tro på individen och att man får hjälp och stöd i kontakter är 
viktigt för att närma sig ett arbete eller studier samt framtidstro och tro på egen förmåga. Även 
andra deltagare har betydelse för att inte känna sig ensam i sin situation och även få stöttning från 
dem. Citat från deltagare: ”Viktigt med förståelse och att bli lyssnad på”, ”Jag ser fram emot att börja 
kunna arbeta igen” 

Deltagarna har uttryckt att det är viktigt med vägledning och få stöd i att hitta rätt väg mot arbete 
och studier. De anser också att de behöver stöttning att anpassa sin situation och få stöd i att hitta 
rätt anpassning vad gäller arbete samt göra en adekvat och överblickbara plan för perioden man 
deltat i insatsen. Citat från deltagare: ”Att få hjälp i rätt riktning och med ett kunna lägga upp en 
strukturerad väg till målet”. ”Viktigt att hitta ett jobb som passar min livssituation och sjukdomsbild”. 

Vad i stödet du fått har gjort skillnad för dig? Beskriv gärna vad och varför  

På frågan, Vad i stödet du fått har gjort skillnad för dig? Beskriv gärna vad och varför, har deltagarna 
svarat att det som gjort skillnad för dem är att komma ut och motionera och röra på sig, att träffa 
andra som är i likande situation, bli ”tvingad” att komma hemifrån och få träna sig i socialt samspel. 
Citat från deltagare: ”Komma ut och motionera och få frisk luft”, ”Att ”tvina mig” komma ut hemifrån 
trotts uppenbar och stor stress”, ”Att komma ut mer och träffa andra som delar min situation” 

Deltagarna uttrycker att de känner att personalen bryr sig, att de får stöd i kontakter, att stödet får ta 
den tid som det behöver, få rutiner och struktur, individuellt stöd, bra föreläsningar som ökat 
medvetenheten kring sitt eget mående och situation. Citat från deltagare: ”Jag tycker att personalen 
i Friska vindar har varit fantastiska”, ”Känslan av att vara accepterad utan att bli ifrågasatt”, ”Hade 
gärna fortsatt om det funnits möjlighet”, ”Det har gjort stor skillnad med mina rutiner”, ”Att det finns 
någon och prata med om att ta nästa steg och hjälpa mig att ta tag i det som jag tycker är 
obegripligt”, ”Jag har även fått reda på mycket angående arbetsliv och hjälpmedel”. ”Jag har fått 
bevisa för mig själv att jag klarar saker jag inte trodde jag kunde”. 

Insatserna har även gett en del deltagare framtidshopp vilket speglar sig i citatet ”Fått upp ögonen 
att de kanske finns en framtid för mig. Att även jag kanske kan få ett jobb”. 

Vad kunde ha varit annorlunda  

Även på frågan Vad kunde ha varit annorlunda? uttrycker sig deltagarna över lag att de är nöjda med 
personal och de insatser de deltar på även på. På frågan Vad kunde ha varit annorlunda? svarar 
deltagarna att man ibland kan behöva mer tid för att bli mer stabil och må än bättre, att få mer tid till 
individuella möten och få stöd hur man kan komma vidare i sin process eller vart men skall vända sig 
vid olika problem, tydligare planering framåt och att följa planen, målgruppsindelade grupper utifrån 
ålder hur länge man varit borta från arbetsmarknaden eller om man har en anställning eller inte., 
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bättre planering inför passen så att inte tid går åt till praktiska saker, förlägga passen så att de passar 
med busstider om man har en lång väg att resa. Citat från deltagare: ”Mer tid. Det varierar hur långt 
det tar, men om det får ta tid blir grunden att stå på mer stabil”, ”Det jag har saknat är möjligheterna 
att kunna planera framåt. Ett preliminärt årsschema från stödet hade varit till stor hjälp”. 
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Verksamhetsplan och budget 2022 samt inriktning 2023 och 
2024 för Samordningsförbundet Södra Vänern   

 
Den 1 januari 2022 startar ett nytt Samordningsförbund upp i Västra Götalandsregionen. 
Det är Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp som utökas med Vä-
nersborgs kommunområde och bildar Samordningsförbundet Södra Vänern. Förbundet 
är bildat i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliterings-
området. Medlemmar av förbundet Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edet 
kommun och Grästorps kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Västra Götalandsregionen. Förbundet är en egen fristående juridisk organisation som 
leds av en styrelse som utsetts av medlemmarna. I förbundet område finns det samman-
lagt 120 000 kommuninvånare.  
 
 
UPPDRAGET  
 
Samordningsförbundets uppdrag är att:     
 

 Finansiera individinsatser för de som är i behov av samordnade rehabiliteringsin-
satser. Förväntat resultat är återgång till arbete eller förbättrad förmåga att på 
sikt utföra förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de samverkande parternas 
samlade ansvarsområde.  

 

 Stödja och bidra till samverkan mellan samverkansparterna.  
 
Lokalt genomförda behovsinventeringar är grunden för att identifiera nödvändiga insat-
ser och utgör grunden för att undanröja strukturella hinder. Samverkansinsatser kan fi-
nansieras som tidsbegränsade projekt eller som mer långvariga verksamheter. Indivi-
dens behov är utgångspunkt för alla samverkansinsatser.  
 
Det pågår sedan tidigare ett omfattande arbete för att samarbeta och samverka kring 
personer som behöver ett samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta 
utan kan istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det arbetet som redan pågår. 
Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande myndigheterna där förbundet har en 
central roll att stödja samverkansarbetet. Förbundet är inte en egen rehabiliteringsaktör 
utan arbetet som sker bedrivs genom medlemmarna.   
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd 
för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat föl-
jande:   
 

”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för 
attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är 
beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra 
organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisat-
ioner. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemen-
samt ansvar för att förbunden får möjlighet att bedriva en effektiv verk-
samhet”.  
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I lagen om finansiell samordning regleras Samordningsförbundets ansvarsområde. I § 
10 framgår att Samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inrikt-
ning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. 
 
Kontakterna som sker mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas 
enligt följande:  
 
Samordning: sker på politisk nivå: dvs. Samordningsförbundet Södra Vänerns styrelse 
samordnar ekonomi, resurser och professioner.  
 
Samverkan: sker mellan myndigheter: dvs. beskriver kontakter och överenskommelser i 
beredningsgrupp där samtliga huvudmän finns representerade. Detta sker planerat och 
resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas om av Samordningsför-
bundets styrelse.   
 
Samarbete: sker mellan professioner: dvs. handläggare som praktiskt arbetar med de 
uppdrag som Samordningsförbundets styrelse beslutat om.  
 
 

FINANSIERING  
 
De ekonomiska förutsättningarna i Samordningsförbundet Södra Vänern är reglerade i 
lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordnings-
förbunden har ett eget anslag i stadsbudgeten vilket utgör den statliga delen som uppgår 
till 50 % av samverkansmedlen. Ytterligare tillförs 25 % från Västra Götalandsregionen 
samt 25 % från medlemskommunerna. Kommunernas bidrag baseras enligt förbunds-
ordning på beräkning av invånarantal.  
 
Förbundets medlemsbidrag uppgår under 2021 till 9,2 mkr. Medlemsbidraget fördelas 
enligt nedan:  
      
Försäkringskassan    2 300 000 kr 
Arbetsförmedlingen   2 300 000 kr 
Västra Götalandsregionen  2 300 000 kr  
Trollhättans Stad   1 150 000 kr 
Vänersborgs kommun     759 000 kr 
Lilla Edets kommun      276 000 kr 
Grästorps kommun      115 000 kr   
Summa:    9 200 000 kr  
 
Till budget 2022 förväntas även 240 tkr från den Europeiska Socialfonden.   
 

 
ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av ordinarie ledamöter (4) och (6) 
ersättare. Till förbundet finns ett kansli upprättat på Österlånggatan 47 i Trollhättan. 
Kansliet utgörs av förbundschef, verksamhetsutvecklare/processledare samt ekonom 
som genom avtal inlånats från Regionservice Västra Götalandsregionen. På utförarnivå 
av insatser ska finnas en utsedd beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän eller 
motsvarande hemmahörande i medlemmarnas organisationer. Förbundets berednings-
grupp är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och utveckling av insatser samt 
för gemensam utveckling av samverkansarbetet mellan medlemmarna. Beredningsgrup-
pen bereder ärenden som förbundschef sedan tar upp i styrelsen. 
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Samordningsförbundets styrelse 
 
Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskas-
san och av Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter ska ha en helhetssyn i de frågor som 
förbundet har att hantera samt kunna höja sig utöver den egna sektorsgränsen. Styrel-
sen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och fattar beslut i eget namn 
samt är en juridisk person. Styrelsen uppgift är att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

 stödja samverkan mellan parterna 

 besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas 

 finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade 
ansvarsområden  

 ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas 

 upprätta budget och årsredovisning   
 
Ordförandeposten innehas under 2022 av Vänersborgs kommun och Försäkringskas-
sans ledamot har vice ordförandeposten.  
 

    
Förbundschef 
 
Styrelsen har utsett en förbundschef vars uppgift är att:  

 leda arbetet och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar 

 bereda ärenden inför styrelsens beslut 

 svara för ekonomisk förvaltning, verksamhetsplan, budget och årsredovisning 

 företräda förbundet på tjänstemannanivå  

 utveckla samarbete mellan förbundets medlemmar  

 omvärldsbevakning  

 arbetsledning för förbundets kanslifunktion   

  

 
Beredningsgrupp  
 
Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller mot-
svarande. Beredningsgruppens ansvar är att:   

 bereda de ärenden som förbundschef därefter tar upp i styrelsen  

 organisera samverkan och möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas 

 stödja samarbete så att samarbete blir en naturlig del av arbetet 

 tillse att de uppdrag som förbundet beslutar om blir utförda 

 initiera nya idéer om samverkansinsatser samt skriva fram nya projektidéer  

 identifiera hinder för samverkan och samarbete    

 förankra och marknadsföra förbundets arbete i de egna organisationerna 
 
Förbundschef sammankallar beredningsgruppen till minst 6 möten under 2022 där minst 
ett möte hålls tillsammans med styrelsen. För vissa insatser utses styrgrupp, b.la för ESF 
finansierade projekt.   
 

Verksamhetsutvecklare/processledare  
 
För verksamhetsutveckling av insatser som finansieras genom förbundet samt för pro-
cesstöd och ledning av operativa processer som stödjer utveckling av samverkansar-
betet finns en utsedd verksamhetsutvecklare och processledare som har till uppgift att:  
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 arbeta med övergripande utvecklingsarbetet i förbundet samt ge processtöd och led-
ning av operativa processer som stödjer utveckling av samverkansarbetet 

 arbeta med att följa upp, analysera och utveckla insatser på individ och strukturnivå 
samt ge processtöd åt verksamheterna 

 arbeta med att identifiera och utforma nya insatser utifrån brukarbehov 

 regelbundet avrapportera till styrelse och beredningsgrupp om insatserna 

 omvärldsbevaka, ingå och bygga nätverk, sprida kunskap 

 arbeta som stöd till förbundschef 

 
Samordnare för insatser och aktiviteter  
  
För teaminsatser finns utsedda samordnare som leder det dagliga arbetet samt förekom-
mande processer utifrån särskilda överenskommelser. Samordnaren skall vara väl för-
trolig med uppsatta mål och riktlinjer för förbundet samt arbeta för att uppsatta mål och 
inriktning av uppdraget uppnås. Som stöd för samordnarens arbete finns berednings-
grupp, verksamhetsutvecklare och förbundschef. 
 

Medarbetare i samverkan 
 
I de insatser och olika aktiviteter som genomförs samarbetar professioner utsedda av 
medlemsorganisationerna. De som utses för att arbeta med samverkansuppdragen ska: 

 arbeta utifrån ett helhetsperspektiv utifrån medlemmarnas olika ansvarsområden och 
kvinnor och mäns individuella behov 

 ha mandat att fatta beslut i individärenden 

 vilja samarbeta och delta i utveckling av uppdragen   

 aktivt medverka till att beslutade uppdrag genomförs och att uppdragens uppställda 
mål nås  

 
Det är medarbetarna i varje insats som avgör om en deltagare som söker sig till en insats 
bedöms kunna tillgodogöra sig insatsens innehåll. När en deltagare är inne i insatsen 
ska det även finnas en påvisad stegförflyttning, om inte ska deltagaren avslutas och ge 
plats nya deltagare. Metod för stegförflyttning påbörjas 2022.        

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete för de uppdrag som förbundets finansierar  
 
Förbundet följer de rekommendationer som arbetats fram genom det Nationella Rådet.  
En handlingsplan för arbetsmiljö- rådighet- och samordningsansvar finns beslutad till-
sammans med rutiner för att motverka hot, våld samt rutiner vid händelse av brand eller 
liknande. Planen följs upp i det interna arbetet minst en gång årligen samt om händelse 
inträffat. Inför nya uppdrag till medlemmarna eller vid val av resurser till olika samver-
kansinsatser ska tillhörande checklistor och överenskommelser arbetas fram och god-
kännas av parterna före start.  
 

GDPR  
 
Förbundet har upprättat ett avtal med Trollhättans Stad angående att nyttja Staden data-
skyddsombud. En förteckning finns upprättad kring förbundets personuppgiftsbehand-
ling. Hantering av förbundets personuppgifter finns på förbundet hemsida. Personal i 
samverkansinsatser följer sin hemorganisations riktlinjer för GDPR.  
 

Nätverk  
 
I Västra Götaland finns ett förbundschefsnätverk för finansiell samordning. Nätverket är 
ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte samt gemensamt lärande i syfte att föra utveckling 
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av insatser och metoder framåt. I nätverket finns företrädare med från medlemsorgani-
sationerna. Förbundet är även medlem i det Nationellt Nätverket för Samordningsför-
bund. NNS roll är att stödja förbundens utvecklingsarbete och vara ett forum för dialog, 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.  
 
 

ORGANISATIONSSCHEMA FÖR FÖRBUNDET  

(red.Axelsson  Bihari Axelson, 2013, Om samverkan) 
 

 

 

INGÅNG OCH URVAL TILL SAMFINANSIERADE INSATSER  
 
Insatser och aktiviteter som förbundet finansierar kan nyttjas av deltagare från samtliga 
medlemsorganisationer som finns inom förbundet. Handläggarna i de olika organisation-
erna ansvarar för att personer som har behov av insatserna också remitteras till dessa.  
 
En handläggare/organisation är huvudremitterande och en eller flera är medremitte-
rande.  Ansvariga för att urvalet av deltagare sker utifrån beslutad målgrupp och varje 
insats målsättning ligger hos insatsernas medarbetare och samordnare. Varje organisat-
ion ansvarar för att det finns utsedda handläggare som aktivt medverkar till att samver-
kan kring individen blir så bra som möjligt.  
 
Den organisation som initierar att en rehabilitering startar ansvarar för att försörjningen 
vid starten i insatser är klarlagd.  
 
 

VISA-besök, ansökan och sekretesslättnad   
 
Som ett led i att förstärka att fokus läggs på deltagarens motivation och delaktighet i sin 
rehabilitering sker inför start i insatserna s.k. VISA-besök. Vid VISA-besöken presente-
ras verksamheten samtidigt som deltagarens behov och förväntningar klargörs. Bestäm-
mer sig deltagaren och handläggaren för insatsen skrivs en ansökan innehållande enkel 
bakgrundsinformation och aktuella frågeställningar. I ansökan medger även deltagaren 
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sekretesslättnad så att nödvändig och kompletterande information kan inhämtas från ak-
tuella samverkande parter. Sekretesslättnaden gäller i uppföljningssyfte två år efter av-
slutad insats och kan när som helst återkallas av deltagaren.  
 
Undertecknad ansökan överlämnas till respektive insats och vid förekomst av aktuell in-
formation, utredningar eller likande ska detta medfölja ansökan. Start i de olika samver-
kansaktiviteterna ska sedan ske snarast möjligt.    
 

MÅLGRUPPER   
 
Exakta målgrupper för den finansiella samordningen är i lagstiftningen inte preciserade 
utan det är upp till varje Samordningsförbund att utifrån lokalt behov besluta om aktuella 
målgrupper.  
 
Samordningsförbundet Södra Vänern föreslås att under 2022 fokusera på följande lokalt 
identifierade målgrupper:  
 

 Kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför 
övergångar till arbete, studier eller andra arbetsförberedande insatser   

 Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter  

 Riktade insatser som stöder utveckling av samarbete och samverkan  

Deltagare kan komma från hela förbundets upptagningsområde.  

 

INSATSER OCH AKTIVITETER 2022      
 
Förbundet kan besluta om resursstöd för insatser och aktivitet som kan omfatta såväl 
tidiga och samordnade insatser som mer omfattande insatser för kvinnor och män som 
står långt från arbetsmarknaden. Avsikten är att myndigheterna genom förbundet ska få 
möjlighet att hitta nya vägar för samverkan och samarbete.  
 
Förbundet kan besluta om både långsiktig finansiering samt mer kortsiktiga aktiviteter. 
Under 2021 anslås medel för följande insatser och aktiviteter. 

 

Individinriktade insatser och aktiviteter under 2022:   
 
 Friska Vindar 2.0 – en väg in i Trollhättan     

 ÅKA Arbetsrehabteamet i Vänersborg     

 Rehabvägledare i Lilla Edet      

 Rehabvägledare i Grästorp        

 Rehabvägledare psykiatriska öppenvården      

 ALL - IN - utrikesfödda - främst kvinnor      
 
       

Strukturövergripande insatser och aktiviteter:  

 

 Utveckling av samverkansarbetet samt fortsatt bidra till jämställdhetsintegrering  

 Samordning arbetsintegrerade sociala företagande 

 Implementeringsarbete för ALL - IN  

 Samverkan mellan flera samordningsförbund, eventuellt fortsatt ESF     

 Kunskap och kompetensutvecklingsinsatser     

 Uppföljning och utvärdering     

 Information och marknadsföring  
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MÅL  
 
Ett övergripande och långsiktigt mål är att effektivt använda resurser som ställs till förfo-
gande för utveckling av samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet samt till 
nytta för enskilda individer. Förväntat resultat är att de platser som finns samordnade 
används optimalt samt att deltagaren ges ökade möjligheter till att nå egen försörjning, 
bättre hälsa samt även upplevelse av högre livskvalitet.  
 
Förbundets kortsiktiga och verksamhetsmässiga mål är att kvinnor och män efter en in-
sats kan börja arbeta, studera eller på annat vis har ökat sin förmåga så att hen på sikt 
kommer i arbete. Mål på vägen mot arbete kan vara praktik eller att vara redo att övergå 
i andra förberedande aktiviteter. Kvinnor och män ska erbjudas likvärdig rehabilitering.      
 

 
Inriktningsmål     
 
De insatser som finansieras av förbundet skall leda till:   
 

 minskat behov av offentlig försörjning  

 ökad anställningsbarhet  

 ökad upplevelsen av livskvalité och hälsa  

 ökat fokus på att insatserna designas utifrån kvinnor och mäns individuella behov 
samt på motivation och delaktighet i rehabiliteringsprocessen  

 
Det strukturövergripande arbetet:    
 

 Förbundet stödjer utveckling och förstärkning av samarbete och samverkan mellan 
samverkande myndigheter och organisationer   

 Förbundet bidrar till minskat utanförskap  

 Förbundet bidrar till likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män  

 Förbundet bidrar till att uppfylla de nationellt framtagna jämställdhetspolitiska målen   
 
 

Delmål 2022 
     

 att minst 4 av 10 kvinnor och män som avslutas i förbundets finansierade insatser 
ska ha ökat sin förmåga till förvärvsarbete  

 att ytterligare minst 4 av 10 kvinnor och män som avslutas i finansierade insatser ska 
vara egenförsörjande i form av arbete eller studier efter att de avslutar sin insats  

 att platser som anordnas ska nyttjas fullt ut   
   
Nytt delmål under året är att arbeta fram bra metod för att mäta stegförflyttning/rehabilite-
ringsprogression.   
 
Finansiellt mål   
 
Förbundets finansiella mål är att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning 
och för att göra det mätbart så utgår förbundet från att kostnaderna för verksamheten 
inte ska överstiga den totala budgetramen och att överskott av eget kapital ska följa de 
rekommendationer kring omfattning som ges av det Nationella Rådet. För förbund med 
medlemsbidrag i storlek 7,1- 15 miljoner innebär detta ett eget kapital enligt; 20 % upp 
till 7 miljoner plus 15 % på beloppet därutöver. För Samordningsförbundet Södra Vänern 
innebär detta att eget kapital vid årsskiftet 22/23 inte ska överskrida 1,7 mkr.  
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Förbundet budgeterar för 2022 att använda delar av befintligt eget kapital dels för att 
möta de nationella rekommendationerna men också för att det nya förbundet Södra Vä-
nerns under sitt första år ska ha möjlighet att bibehålla så stor del av insatser och verk-
samhet som är möjligt. Kostnadsutfallet ska vid årsredovisningen kategoriseras utifrån 
administrativa kostnader och kostnader relaterade till insatser.  
 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Samordningsförbundet följer upp de insatser som finansieras enligt en årligen upprättad 
plan för uppföljning och utvärdering. Samtlig personal i insatser ansvarar för att det nat-
ionella uppföljningsverktyget SUS (systemet för uppföljning av samverkan) ska ha hög 
kvalité. Aktuella siffror i SUS ska vara tillförlitligt för uppföljning på lokal, regional och 
nationell nivå. Ett uppdaterat SUS system är utlovat från Försäkringskassan under hös-
ten 2022.    
 
Förbundet använder för verksamhetsutveckling indikatorfrågor som arbetas fram genom 
Samordningsförbunden i Sverige. Indikatorfrågor ställs till medarbetare, deltagare i in-
satser, deltagarens handläggare samt till styrelsen och beredningsgruppen. Frågorna 
sammanställs tre gånger år samt rapporteras årligen in till Nationella Nätverket för Sam-
ordningsförbunden för en nationell sammanställning och jämförelse.       
  
Genom ALL-IN har Europeiska Socialfonden utsett Contextio AB för att utvärdera pro-
jektet. En slutrapportering kommer ske under mars månad 2022.  
 
Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet för att säkrare utforma insatser utifrån brukar-
behov samt för större inflytande från våra kommunmedborgare. Verktyg som används 
är tjänstedesign, en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner.  
 
Styrelsen och beredningsgruppen samlas minst en gång per år för genomgång av resul-
tat, behovsinventering samt för framtidsplanering. Insatser inbjuds regelbundet till sty-
relse- och beredningsgruppsmöten.   
 
 
INTERN KONTROLL, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  
 
För god intern kontroll finns en kontrollplan samt för kommunikation och informations-
flöde finns en kommunikationsplan. Båda uppdateras årligen.   
 
Information om förbundets uppdrag och verksamhet finns att läsa om på hemsidan 
www.sofsv.se. Hemsidan nås även genom Samordningsförbunden i Västra Götalands-
regionens hemsida www.samverkanvg.se. 
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Budget 2022  
 
 

  2022 

Medlemsbidrag  9 200 000 

ESF ALL-IN 240 000 

Eget kapital som används år 1 för SOFSV  2 000 000 

  11 440 000 

Insatser   

Friska Vindar 2.0 - en väg in i Trollhättan   3 200 000 

ÅKA arbetsrehabteam i Vänersborg /Rehabvägledare  1 200 000 

Rehabvägledae i Lilla Edet  700 000 

Rehabvägledare i Grästorp  500 000 

Rehabvägledare VGR öppenvårdsmottagningen  600 000 

ALL-IN avslutningsfasen  600 000 

Nya insatser under året  440 000 

  7 240 000 

Struktur   

Verksamhetsutveckling, processledning, uppföljning   850 000 

Samordning arbetsintegrerade sociala företag  400 000 

Kompetensutveckling  200 000 

Projektutveckling ESF, jämställhetsarbete, VIN, HBTQ, mm 850 000 

Information och kommunikation  100 000 

  2 400 000 

Kansli    

Förbundschef, administration, lokalhyra mm 1 300 000 

Styrelse 280 000 

Ekonomi  160 000 

Revision  60 000 

  1 800 000 

    

Resultat -2 000 000 

IB Eget kapital (softleg)  prognos aug 2021 2 486 000 

UB eget kapital (softleg)  prognos dec 2022 486 000 
Eget kapital tillskjuts även efter likvidation av Samordningsförbundet Vänersborg och Melle-
rud  
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Treårsbudget, preliminär  
 
 

  2022 2023 2024 

Medlemsbidrag  9 200 000 9 200 000 9 200 000 

ESF ALL-IN 240 000 0 0 

Eget kapital som används år 1 för SOFSV  2 000 000 250 000 250 000 

  11 440 000 9 450 000 9 450 000 

Insatser       

Friska Vindar 2.0 - en väg in i Trollhättan   3 200 000 3 200 000 3 200 000 

ÅKA arbetsrehabteam i Vänersborg /Rehabvägledare  1 200 000 1 000 000 1 000 000 

Rehabvägledae i Lilla Edet  700 000 700 000 700 000 

Rehabvägledare i Grästorp  500 000 350 000 350 000 

Rehabvägledare VGR öppenvårdsmottagningen  600 000 700 000 700 000 

ALL-IN avslutningsfasen  600 000 0 0 

Nya insatser under året  440 000     

  7 240 000 5 950 000 5 950 000 

Struktur       

Verksamhetsutveckling, processledning, uppföljning   850 000 850 000 850 000 

Samordning arbetsintegrerade sociala företag  400 000 400 000 400 000 

Kompetensutveckling  200 000 200 000 200 000 

Projektutveckling ESF, jämställhetsarbete, VIN, HBTQ mm 850 000 200 000 200 000 

Information och kommunikation  100 000 50 000 50 000 

  2 400 000 1 700 000 1 700 000 

Kansli        

Förbundschef, administration, lokalhyra mm 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Styrelse 280 000 280 000 280 000 

Ekonomi  160 000 160 000 160 000 

Revision  60 000 60 000 60 000 

  1 800 000 1 800 000 1 800 000 

        

Resultat -2 000 000 0 0 

IB Eget kapital softleg  prognos aug 2021 2 486 000   

UB eget kapital softleg  prognos dec 2022 486 000   

Eget kapital tillskjuts även efter likvidation av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud   
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsplan och budget är beslutad sedan den 29 november 2022  
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SAMVERKANSINSATSER  
 
Friska Vindar 2.0 Trollhättan  
 
 

Insats ägare är:   Trollhättans Stad SSF  

Ansvarig enhetschef:   Sofia Laudon 

Pågår:    2022 och 2023  

Mål med insatsen, verksam-
hetsmål:   

4 av 10 kvinnor och män ska efter avslutad insats 
vara i arbete eller påbörja egenfinansierade studier.  
Ytterligare 4 av 10 ska ha stegförflyttats mot arbets-
marknaden.  
 
Deltagaren ska känna att insatsen är upprättad uti-
från individuella behov samt vara nöjd med den in-
satsen som kunnat erbjudas. Individens behov ska 
alltid stå i fokus.  

Mål med insatsen, volymmål: Varje medarbetare arbetar med minst 20 deltagare 
per heltid. Platserna ska användas effektivt och i de 
fall stegförflyttning mot arbetsmarknaden ej sker så 
ska en annan planering göras i samverkan.  

Deltagare:  Får sin plats efter VISA besök och inkommen god-
känd ansökan. Personalen i insatsen svarare för ur-
val till insatsen.  

Personal: Utses av från samtliga fyra medlemmarna. En av 
personalen har samordningsansvar för dagliga verk-
samheten på ca 20%.   

Uppföljning av insatsen:  Sker genom SUS, Indikatorfrågor, FOV, verksam-
hetsberättelse till delår och årsredovisning. Muntliga 
presentationer till styrelse och beredningsgrupp.   
Beredningsgruppen ansvarar för att samverkan kring 
insatsen sker samt att bevaka att målen eftersträvas 
och kan nås.  

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Insatsens personal  
Beredningsgrupp, medlemsorganisationer   
Verksamhetsutvecklare  
Förbundschef  
Styrelsen fattar besluten om resurser   

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna.  

Ansvar för arbetsmiljö: Trollhättans Stad står för lokalen och har därmed rå-
dighetsansvar och arbetsmiljöansvar. Följs upp ge-
nom beredningsgruppen samt i styrelsens interna 
kontrollplan.  

Budget:  3 200 000 kr 

Utvecklingsområde 2022 Ökad digitalisering, tjänstedesign, BIP 
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ÅKA arbetsrehabteam i Vänersborg:  
 
 

Insats ägare är:   Vänersborgs kommun  

Ansvarig enhetschef:   Mikael Werner  

Pågår:    Implementeras våren 2022     

Mål med insatsen, verksam-
hetsmål:   

Deltagaren ska känna att insatsen är upprättad uti-
från individuella behov samt vara nöjd med den in-
satsen som kunnat erbjudas. Individens behov ska 
alltid stå i fokus.  

Mål med insatsen, volymmål: Ca 15 personer deltar under jan tom feb. Deltagare 
med försörjningsstöd övergår i den delen som imple-
menteras i kommunal regi.   

Deltagare:  Finns med från 2021. Personalen i insatsen svarare 
för urval till insatsen.  

Personal: Utses av beredningsgruppen. En av personalen har 
samordningsansvar för dagliga verksamheten på ca 
20%.   

Uppföljning av insatsen:  Sker genom SUS, Indikatorfrågor, FOV, verksam-
hetsberättelse till delår och årsredovisning. Muntliga 
presentationer till styrelse och beredningsgrupp.   
Beredningsgruppen ansvarar för att samverkan kring 
insatsen sker samt att bevaka att målen eftersträvas 
och kan nås.  

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Verksamhetsutvecklare från förbundet  
Insatsens personal  
Beredningsgrupp 
Medlemsorganisationerna   
Styrelsen samordnar resurserna 

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna.  

Ansvar för arbetsmiljö: Vänersborgs kommun står för lokalen och har där-
med rådighetsansvar och arbetsmiljöansvar. Följs 
upp genom beredningsgruppen samt i styrelsens in-
terna kontrollplan.  

Budget:  300 000 kr (januari tom februari) 

Utvecklingsområde 2022 Införa en rehabvägledartjänst för samverkan i Vä-
nersborg   
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Rehabvägledare i Lilla Edet  
 
 

Insats ägare är:   Lilla Edets kommun AMA   

Ansvarig enhetschef:   Saeed Ardane  

Pågår:    2022, kan komma att förlängas   

Mål med insatsen, verksam-
hetsmål:   

4 av 10 kvinnor och män ska efter avslutad insats 
vara i arbete eller påbörja egenfinansierade studier.  
Ytterligare 4 av 10 ska ha stegförflyttats mot arbets-
marknaden.  
 
Deltagaren ska känna att insatsen är upprättad uti-
från individuella behov samt vara nöjd med den in-
satsen som kunnat erbjudas. Individens behov ska 
alltid stå i fokus.  

Mål med insatsen, volymmål: Kontinuerligt ska det vara minst 20 kvinnor och män 
inskrivna hos rehabvägledaren. Platserna ska an-
vändas effektivt och i de fall stegförflyttning mot ar-
betsmarknaden ej sker så ska en annan planering 
göras i samverkan.  

Deltagare:  Får sin plats efter VISA besök och inkommen god-
känd ansökan. Personalen i insatsen svarare för ur-
val till insatsen.  

Personal: Kan utses av från samtliga fyra medlemmarna.   

Uppföljning av insatsen:  Sker genom SUS, Indikatorfrågor, FOV, verksam-
hetsberättelse till delår och årsredovisning. Muntliga 
presentationer till styrelse och beredningsgrupp.   
Beredningsgruppen ansvarar för att samverkan kring 
insatsen sker samt att bevaka att målen eftersträvas 
och kan nås.  

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Insatsens personal  
Beredningsgrupp och medlemsorganisationer   
Verksamhetsutvecklare från förbundet  
Förbundschef  
Styrelsen samordnar resurser 

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna.  

Ansvar för arbetsmiljö: Lilla Edets kommuns AMA står för lokalen och har 
därmed rådighetsansvar och arbetsmiljöansvar. Följs 
upp genom beredningsgruppen samt i styrelsens in-
terna kontrollplan.  

Budget:  700 tkr under 2022. Medlen avser faktiska lönekost-
nader, vissa kringkostnader och fast summa för ad-
ministration av insatsen.    

Utvecklingsområde 2022 Ökad digitalisering, tjänstedesign, BIP  
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Rehabvägledare i Grästorp  
 

Insats ägare är:   Grästorps kommun AME    

Ansvarig enhetschef:   Maria Flood   

Pågår:    2022, kan komma att förlängas  

Mål med insatsen, verksam-
hetsmål:   

4 av 10 kvinnor och män ska efter avslutad insats 
vara i arbete eller påbörja egenfinansierade studier.  
Ytterligare 4 av 10 ska ha stegförflyttats mot arbets-
marknaden.  
 
Deltagaren ska känna att insatsen är upprättad uti-
från individuella behov samt vara nöjd med den in-
satsen som kunnat erbjudas. Individens behov ska 
alltid stå i fokus.  

Mål med insatsen, volymmål: Kontinuerligt ska det vara minst 20 kvinnor och män 
inskrivna hos rehabvägledaren. Platserna ska an-
vändas effektivt och i de fall stegförflyttning mot ar-
betsmarknaden ej sker så ska en annan planering 
göras i samverkan.  

Deltagare:  Får sin plats efter VISA besök och inkommen god-
känd ansökan. Personalen i insatsen svarare för ur-
val till insatsen.  

Personal: Kan utses av samtliga fyra medlemmarna.   

Uppföljning av insatsen:  Sker genom SUS, Indikatorfrågor, FOV, verksam-
hetsberättelse till delår och årsredovisning. Muntliga 
presentationer till styrelse och beredningsgrupp.   
Beredningsgruppen ansvarar för att samverkan kring 
insatsen sker samt att bevaka att målen eftersträvas 
och kan nås.  

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Insatsens personal  
Beredningsgrupp och medlemsorganisationer   
Verksamhetsutvecklare från förbundet  
Förbundschef  
Styrelsen samordnar resurser 

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna.  

Ansvar för arbetsmiljö: Grästorps kommuns AME står för lokalen och har 
därmed rådighetsansvar och arbetsmiljöansvar. Följs 
upp genom beredningsgruppen samt i styrelsens in-
terna kontrollplan.  

Budget:  500 tkr under 2022. Medlen avser faktiska lönekost-
nader, vissa kringkostnader och fast summa för ad-
ministration av insatsen.    

Utvecklingsområde 2022 Ökad digitalisering, tjänstedesign, BIP  
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Rehabvägledare vid öppenvårdspsykiatriska mottagningen i Trollhättan   
 
 

Insats ägare är:   VGR psykiatri 

Ansvarig enhetschef:   Anette Hjern-Jegerås   

Pågår:    2022, kan komma att förlängas   

Mål med insatsen, verksam-
hetsmål:   

4 av 10 kvinnor och män ska efter avslutad insats 
vara i arbete eller påbörja egenfinansierade studier.  
Ytterligare 4 av 10 ska ha stegförflyttats mot arbets-
marknaden.  
 
Deltagaren ska känna att insatsen är upprättad uti-
från individuella behov samt vara nöjd med den in-
satsen som kunnat erbjudas. Individens behov ska 
alltid stå i fokus.  

Mål med insatsen, volymmål: Kontinuerligt ska det vara minst 20 kvinnor och män 
inskrivna hos rehabvägledaren. Platserna avser i 
första hand kvinnor och män i åldersgrupp upp till 40 
år. Platserna ska användas effektivt och i de fall 
stegförflyttning mot arbetsmarknaden ej sker så ska 
en annan planering göras i samverkan.  

Deltagare:  Får sin plats efter VISA besök och inkommen god-
känd ansökan. Personalen i insatsen svarare för ur-
val till insatsen.  

Personal: Kan utses av från samtliga fyra medlemmarna.   

Uppföljning av insatsen:  Sker genom SUS, Indikatorfrågor, FOV, verksam-
hetsberättelse till delår och årsredovisning. Muntliga 
presentationer till styrelse och beredningsgrupp.   
Beredningsgruppen ansvarar för att samverkan kring 
insatsen sker samt att bevaka att målen eftersträvas 
och kan nås.  

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Insatsens personal  
Beredningsgrupp och medlemsorganisationer   
Verksamhetsutvecklare från förbundet  
Förbundschef  
Styrelsen samordnar resurser 

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna.  

Ansvar för arbetsmiljö: Psykiatriska öppenvårdsmottgingen i Trollhättan står 
för lokalen och har därmed rådighetsansvar och ar-
betsmiljöansvar. Följs upp genom beredningsgrup-
pen samt i styrelsens interna kontrollplan.  

Budget:  600 tkr under 2022. Medlen avser faktiska lönekost-
nader, vissa kringkostnader och fast summa för ad-
ministration av insatsen.    

Utvecklingsområde 2022 Ökad digitalisering, tjänstedesign, BIP   
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Verksamhetsutveckling och strukturövergripande aktiviteter 2022    
 
 

AKTIVITETER   

Tjänstedesign    Brukarbehovet i fokus  i alla samverkansinsatser. In-
förandet är påbörjat 2021 och fortsätter 2022. Verk-
samhetsutvecklare processleder fortsatt arbete   

BIP    Metodutveckling övergripande arbetssätt.  
Start 2022 – projekt som är övergripande förbundets 
område   

ESF projekt   ALL-IN avslutas den 30 mars, projektledningsperso-
nalen fortsätter därefter att bevaka nya ESF utlys-
ningar i nya programperioden. Ny projektansökan 
sammanställs och inlämnas. Målgruppen är perso-
ner som står långt från arbetsmarknaden PO 2  

Kompetensutveckling sam-
verkansfrågor  

Tjänstedesign, BIP, samverkansdagar mm   

Samordning ASF Ett avtal upprättas med Commpanion angående 
samordningsuppdrag för behövligt stöd till arbetsin-
tegrerade sociala företag. I avtalet ingår även finan-
siellt stöd till ASF-resurs, en stöd organisation till fö-
retagen   

Indikatormätning  Genomförs 3 gånger lokalt 3 gånger per år, sam-
manställs och analyseras. Årligen avrapporteras re-
sultatet nationell.  

Frågor om våld, FOV  Genomförs i insatser som förbundet finansierar, 
sammanställs och analyseras 

Information och kommunikat-
ion  

Ny hemsida och grafisk profil, nyhetsbrev, kommuni-
kationsplan arbetas fram     

Uppföljning sker genom vo-
lymmätning samt i verksam-
hetsberättelser till delår och 
årsredovisning.  
  

Sker genom SUS, Försäkringskassans system. Ett 
nytt system lanseras under hösten 2022.  
Muntliga presentationer till styrelse och berednings-
grupp 

Ansvar för utveckling av in-
satsen:   

Insatsernas personal   
Beredningsgrupp och medlemsorganisationer   
Verksamhetsutvecklare från förbundet  
Förbundschef  
Styrelsen samordnar resurser 

Ansvar för personal: Respektive chef har chefsansvar för sin personal 
som arbetar i insatserna. Vid anställd personal i för-
bundet har styrelsen chefsansvar.  

Ansvar för arbetsmiljö: Psykiatriska öppenvårdsmottgingen i Trollhättan står 
för lokalen och har därmed rådighetsansvar och ar-
betsmiljöansvar. Följs upp genom beredningsgrup-
pen samt i styrelsens interna kontrollplan.  

Budget:  Förbundet avsätter sammanlagt 2 ,4 mkr  

Personal: Verksamhetsutvecklare  
Projektledningspersonal ESF 
Förbundschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 77 
Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/263 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i 
reglementet för kommunstyrelsen.  
 
I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga 
samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig 
översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också 
kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata. 
 
Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under 
tertial 1 2022 visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). 
Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med 
varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål 
(nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehålls inom samtliga 
perspektiv förutom verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5).  
 
Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelse 
nuläge är att uppsatta mål uppfylls under året; prioritet målområde 1, Effektiv 
resursanvändning, är graderat som godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara 
godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara 
godkänt med varning under tertial 1 men med prognos att vara godkänt utan varning på 
helår. Samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering, målområde 4, 
Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, 
målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt 
prioriterat målområde 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet. Det 
innebär att samtliga prioriterade målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd 
måluppfyllelse vid årets slut. 
 
Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli 
färdigställda innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn 
inom Mål- och resursplan 2022. 
 
Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma 
period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, men den 
totala sjukfrånvaron ökar något när man jämför mot samma period föregående år. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 
mnkr, detta är främst kopplat till lägre personalkostnader och lägre övriga 
verksamhetskostnader samt lägre kostnadsutfall för lokaler och köp av 
huvudverksamhet under första perioden av året i förhållande till budget. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 2,9 mnkr vid årets slut 
vilket hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För perioden januari till april redovisar kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 3,9 
mnkr. Prognosen för helår är ett överskott på 2,9 mnkr och hänförs till lägre 
personalkostnader, lägre kostnader för köpt verksamhet och övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 2022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/263 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tertialrapport 1 Kommunstyrelsen 2022 
 
Dnr KS 2022/263 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i 
reglementet för kommunstyrelsen.  
 
I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga 
samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig 
översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också 
kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata. 
 
Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under 
tertial 1 2022 visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). 
Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med 
varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål 
(nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehålls inom samtliga 
perspektiv förutom verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5).  
 
Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelse 
nuläge är att uppsatta mål uppfylls under året; prioritet målområde 1, Effektiv 
resursanvändning, är graderat som godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara 
godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara 
godkänt med varning under tertial 1 men med prognos att vara godkänt utan varning på 
helår. Samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering, målområde 4, 
Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, 
målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt 
prioriterat målområde 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet. Det 
innebär att samtliga prioriterade målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd 
måluppfyllelse vid årets slut. 
 
Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli 
färdigställda innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn 
inom Mål- och resursplan 2022. 
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sid 2/2 

Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma 
period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, men den 
totala sjukfrånvaron ökar något när man jämför mot samma period föregående år. 
 
För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 
mnkr, detta är främst kopplat till lägre personalkostnader och lägre övriga 
verksamhetskostnader samt lägre kostnadsutfall för lokaler och köp av 
huvudverksamhet under första perioden av året i förhållande till budget. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 2,9 mnkr vid årets slut 
vilket hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tertialrapport 1 2022 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För perioden januari till april redovisar kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 3,9 
mnkr. Prognosen för helår är ett överskott på 2,9 mnkr och hänförs till lägre 
personalkostnader, lägre kostnader för köpt verksamhet och övriga kostnader än 
budgeterat 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 2022 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen  
Kommunchefen  
Sektorschef Samhällsnämnden 
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Tertialrapport 1 2022 
Kommunstyrelsen 

 

Datum: 2022-05-20 

Dnr: KS 2022/263 
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Sammanfattning 
Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under tertial 1 2022 
visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). Verksamhetsperspektivet och 
medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas 
till godkänd nivå utifrån krav och mål (nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehålls 
inom samtliga perspektiv förutom verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5). 

Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelse nuläge är att 
uppsatta mål uppfylls under året; prioritet målområde 1, Effektiv resursanvändning, är graderat som 
godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, 
Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara godkänt med varning under tertial 1 men med prognos att vara 
godkänt utan varning på helår. Samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering, 
målområde 4, Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, 
målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt prioriterat målområde 
6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet. Det innebär att samtliga prioriterade 
målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd måluppfyllelse vid årets slut. 

Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli färdigställda 
innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn inom Mål- och resursplan 2022. 

Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma period 
föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, men den totala sjukfrånvaron 
ökar något när man jämför mot samma period föregående år. 

För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 mnkr, detta 
är främst kopplat till lägre personalkostnader och lägre övriga verksamhetskostnader samt lägre 
kostnadsutfall för lokaler och köp av huvudverksamhet under första perioden av året i förhållande till 
budget. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 2,9 mnkr vid årets slut vilket 
hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än budgeterat. 
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Tertialuppföljning 1 2022 
 

Lilla Edets kommun tillämpar en styrmodell som baserar sig på tillitsbaserad styrning.  

Tillitsbaserad styrning (enligt Tillitsdelegationen) är: 

• Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
• där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
• Bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 

brukaren.  
  

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar: 

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.  
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, 

Målstyrning. 
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med 

tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning. 
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1. Nämndens grunduppdrag och verksamhet 
1.1 Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt 
ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens 
centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i 
kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.  

I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen 
genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som tidsnära 
detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens 
geografiska grunddata. 

1.2 Nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens 
styrning och utveckling. Huvudprocessen för kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och 
uppföljning av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio 
ersättare. Till stöd för styrelsen finns sektor kommunledning med följande avdelningar/enheter: 
administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal, IT, folkhälsa, säkerhet och risk, 
näringsliv och turism, samt enheterna geodata och planering- och exploatering inom sektor samhälle. 
Sektor kommunledning framställer även styrdokument bland annat utifrån politiskt antagna policys 
och riktlinjer. 

I styrelsens uppgift ingår att: 

• Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter 
i kommunfullmäktige 

• Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare 
• Initiera och färdigställa översiktligt och detaljerat planarbete, ta fram befolkningsprognos 

samt säkerställa bostads-och lokalförsörjning 
• Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, säkerhetsfrågor samt 

folkhälsa 
• Ansvara för geografiska grunddata samt geoteknisk kartläggning av skredområden 
• Ansvara för att sälja mark och fastigheter, utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta 

kommunens fasta egendom 
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1.3 Utvecklingsarbete 
Sektor kommunledning arbetar ständigt för att kunna erbjuda kommuninvånarna högre tillgänglighet 
och därmed också bättre bemötande.  För att lyckas med detta tillämpas strategin ”En väg in”, vilket 
innebär att kommunens invånare inte ska slussas mellan olika instanser och enheter utan i största 
möjliga mån kunna få svar på sina frågor via Medborgarservice. Medborgarcentrum är nu på plats, 
ombyggnationen är genomförd, lokalerna är väl anpassade och telefonin är återtagen i egen regi.   Nu 
pågår arbetet och utvecklingen för att övergå till att vara ett kontaktcenter. 

Sektor kommunledning har kommit långt i medvetandegörandet om att e-tjänst är ett alternativ till 
ändamålsspecifika system. Just nu pågår arbetet med att införa Open e-plattformen vilken underlätta 
och påskynda arbetet med införandet av e-tjänster.  

Sektor kommunledning har under tertial 1 genomfört första medarbetarundersökningen via det nya 
systemet Eletive vilket ger en mycket bra översikt och mätning av medarbetarnas trivsel. Även ny 
metod för kontinuerliga pulsmätningar har startats upp för att följa utvecklingen av 
medarbetarenkäten under hela året.  

Under tertial 1 har ansökan om statsbidrag från kommundelegationen – delegationen för ekonomi i 
balans, även kallad kommunakuten lämnats in. Syftet med kommunakuten är att underlätta för 
kommuner och regioner som har en ansträngd ekonomi. Beslut från kommundelegationen väntas 
komma under tertial 1. 

Sektor kommunledning arbetar just nu med införande av systemstödet Hypergene som kommer vara 
i drift inför tertial 2. Systemet kommer underlätta och tydliggöra måluppföljning och prognoser.  

2. Beslutade och föreslagna åtgärder för att komma i ekonomisk balans 
Kommunstyrelsen redovisar för perioden ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 
är ett överskott på 2,9 miljoner kronor för kommunstyrelsen. 
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3. Sammanfattning per verksamhetsområde  
3.1 Kommunledning 

Under sektor kommunledning ingår stödfunktionerna administration, kommunikation, personal, 
ekonomi, IT, folkhälsa, säkerhet och risk, kommunchef samt gemensamma kostnader för dessa 
avdelningar.  

Inom sektor kommunledning pågår arbete med samtliga mål och uppdrag i enlighet med 
kommunstyrelsens Mål och resursplan. Samtliga mål och uppdrag är prognostiserade att uppfyllas med 
ett godkänt resultat. 

3.2 Näringsliv och turism 
Företagen i Lilla Edet har överlevt pandemin relativt bra då vår besöksnäring inte är så utvecklad. 
Många valde att handla på hemmaplan och handeln i Lilla Edets kommun gick på högvarv.  Trots 
pandemin har det inte lagts några varsel i kommunen och endast någon enstaka konkurs som kan 
relateras till pandemin. 

I december antogs det reviderade näringslivsstrategiska programmet, arbetet med handlingsprogram 
och aktiviteter är påbörjat tillsammans med samtliga sektorer. Det näringslivsstrategiska programmet 
går hand i hand med Göteborgsregionens näringslivsstrategiska program och dess regionala mål.  

Det har genomförts 16 företagsbesök under årets första fyra månader. Företagsbesök är prioriterade 
som en del av aktiviteterna kopplade till näringslivsstrategin. 

Näringslivsveckan genomfördes i april med extra fokus på företagandet med företagsbesök, 
handelsfrukost, nyheter och tjänster för företagare. 

Kommunikationen riktad till företag har ökats kraftigt och har som mål att ha en nyhet varje vecka. 
Hittills har 31 nyheter och fyra nyhetsbrev publicerats under 2022. 

3.3 Fackliga företrädare 
Fackligt arbete innefattar de fackliga representanterna i kommunen samt vissa omkostnader för dessa. 
Kostnaderna för ledighet för fackliga för utbildning med bibehållen lön har under tertial 1 ökat i 
jämförelse med samma period föregående år. Vi är ännu inte uppe på samma kostnadsmassa som före 
coronapandemin, men beviljad ledighet med bibehållen lön ökar. 

3.4 Kommungemensamt 
I de kommungemensamma kostnaderna ingår, förutom kostnader för räddningstjänstförbundet SBRF, 
också vissa kostnader för SOLTAK AB samt andra gemensamma kostnader såsom 
konsumentrådgivning, fordonshantering, kostnader för porto med mera. 

3.5 Föreningsstöd 
Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen 
ansvarar för. Berörda organisationer är Kfi, GR, SKR, och Samordningsförbundet med Trollhättan och 
Grästorps kommuner. I övrigt har inga förändringar skett inom området. 

  

475



  Kommunstyrelsen 
Tertialrapport 1 2022 

     
 
 

8 
 

3.6 Planering, exploatering, geodata och skred 
Arbetet med detaljplaner har fortsatt under perioden. Detaljplanering pågår för Norra Gossagården 
förskola och bostäder samt på Södra Stallgärdet och Ryk på Ström. Beslut togs i slutet av förra året om 
att teckna markanvisningsavtal med två exploatörer om att få köpa och bebygga några kvarter på Södra 
Stallgärdet.  

Tidplanen för byggstart ny sluss är satt till 2025–2026 och färdig sluss 2030–2032. Planarbetet planeras 
att kunna starta under 2022 under förutsättning att en ansökan om planbesked inkommer och beslut 
tas. Även planarbetet på del av Tingberg 14:1 planeras att påbörjas under 2022. 

På geodataenheten har arbetet har fortsatt med att höja kvalitén på geografiska data och se till att den 
data som behöver finnas i kommunens digitala handläggningssystem är ajourhållen. Rekrytering pågår 
av tjänsten som GIS-ingenjör. Upphandling av nytt GIS- och kartverktyg är slutfört och implementering 
och utbildning pågår. Programmen ger kommunen bättre möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt med 
digital geografisk data samt skapa digitala detaljplaner enligt nationell standard. Det har fortsatt varit 
mycket mätnings- och kartarbete för kommunens verksamheter och för externa kunder som behöver 
grundkartor, nybyggnadskartor, utstakning och lägeskontroller. 

3.6.1 Skredförebyggande åtgärder 
Kommunen deltar fortsatt i Delegationen för Göta älv. Under året har det hållits ett delegationsmöte 
i fysisk form. Tät samverkan sker också fortsatt med SGI (Statens geotekniska institut) i allt 
skredsäkringsarbete kring Göta älv.  

Arbete pågår för att starta projektering av de områden som kommunen sökt och fått 100% bidrag för 
att skredsäkra. Två konsulter som kommer att arbeta som projektledare har upphandlats för att driva 
projekten. Det första projektet är att projektera och skredsäkra är området nordost om Smörkullen. 
Detta område är relativt lätt att starta på grund av att det endast är kommunen som är berörd 
fastighetsägare. Projektering bedöms genomföras under hösten 2022 och skredsäkringsåtgärden 
bedöms genomföras under 2023. Därefter kommer övriga områden att påbörjas när direkt berörda 
fastighetsägare medgett att kommunen kan starta projekteringen. Dessa områden är Östra Berg, 
Gårdaån, Hjärtum, Smådala, Sörängen, Intagan, Ballsered och Fråstad i Åsbräcka. 

Information om det skredsäkring, resultatet av undersökningar och det fortsatta arbetet med 
projektering och genomförande har presenterats för berörda fastighetsägare i Hjärtum och Ballsered 
och Fråstad i Åsbräcka. Möten hölls i maj med Lantbrukarnas Riksförbund, berörda fastighetsägare i 
Östra berg och fastighetsägare kring område nordost om Smörkullen. 
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4. Uppföljning av sammanvägd kvalitet i nämndens grunduppdrag 
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska 
kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Kvalitetsfaktorerna är indelade i 
fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna definieras av respektive verksamhet och följs upp genom 
kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om verksamheten är på rätt väg eller inte. 
Nedan följer en sammanfattande bedömning av kvaliteten i respektive perspektiv, bedömningen är 
gjord utifrån utfall av kvalitetsindikatorer inom respektive verksamhet. 

Förklaring av färgskala på bedömd måluppfyllnad: 

 

 
4.1 Målgruppsperspektivet 

Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 

 
 

 

Prognos för helår 
 

 
 

 

Analys 
Kommunstyrelsen har antagit kritiska kvalitetsfaktorer som ska följa upp nämndens arbete med 
grunduppdraget. När det gäller målgruppsperspektivet handlar indikatorerna om att kommunen ska 
ha en informativ och tillgänglig webbplats, kommunen är aktiv på sociala medier, kommunen har god 
samverkan med näringslivet och kommuninvånarnas upplevda trygghet. 

När det gäller aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats och sociala medier 
så pågår arbetet med att publicera en helt ny webbplats som uppfyller alla tillgänglighetskrav enligt 
gällande lagstiftning. Bedömningen är att den nya webbplatsen lanseras våren 2022.  
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När det gäller telefoni behöver fortsatt analys ske kring vilken svarsfrekvens och vilka svar våra 
kommuninvånare får för att kunna göra en adekvat bedömning av servicenivå. Detta kommer att 
kunna tas fram i högre utsträckning under senare delen av 2022 när kommunen har haft telefonin i 
egen regi en period. 

Samverkan med näringslivet är prioriterat och en kontinuerlig dialog har förts under tertial 1 med 
flertalet företagsbesök, näringslivsveckan, företagsfrukost samt stående möten med 
Företagarcentrum samt Företagarföreningen. Dialogen som har förts mellan verksamhet och 
fastighetsägare har varit uppskattad och planering finns för att fortsätta under hösten. Kommunen hör 
höjt sitt NKI (Nöjd kundindex) avsevärt och blev årets klättrare inom Göteborgsregionen. Inom kort 
offentliggörs resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet. 

Arbetet med att öka invånarnas upplevda trygghet har förstärkts genom ett ökat fokus i det lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Rådets styrgrupp träffas kontinuerligt, där analyser och underlag 
redovisas av arbetsgruppen som arbetar mer operativt med att ta fram lägesbilder och åtgärder i 
anslutning till dessa. På sikt kommer det ge ökade möjligheter att sätta in rätt åtgärder utifrån 
genomförda analyser och åtgärdsförslag. 

Statistiken visar att antalet polisanmälningar gällande skadegörelse har minskat under tertial 1 jämfört 
med samma period under 2021. De extrainsatta insatserna som startade under 2021 och som 
fortfarande prioriteras har troligtvis minskat antalet skadegörelsebrott jämfört med tidigare år och har 
sannolikt också ökat känslan av trygghet hos invånarna. Insatsen har fått positiva reaktioner från såväl 
ungdomar som vuxna i kommunen.   

Slutsatser 
Kommunen behöver fortsätta arbetet med att vara en tillgänglig organisation som är till för invånare 
och besökare. Kommunikation ska fokuseras via webbplats där information kan hittas via frågor och 
svar, uppdaterad och relevant information, e-tjänster och ”Mina sidor”.  Genom att nu ha telefonin i 
egen regi kommer underlätta att värdefull information kan omhändertas och användas i att ytterligare 
förbättra webbplatsen men också servicen och närheten till invånarna. 

Genom brottsförebyggande rådets arbetssätt kommer information att kunna analyseras och rätt 
åtgärder sättas in utifrån aktuell problembild i syfte att öka både faktisk och upplevd trygghet.  

Näringslivet kommer att vara i fokus och framför allt genom implementeringen av den antagna 
näringslivsstrategin samt med ytterligare en företagsvecka, kontinuerliga företagsbesök och 
fastighetsägarmöte.  

Perspektivet har för perioden fått bedömning 5, godkänt, och upprätthåller vi samtliga planerade 
insatser är prognosen på helår 5, godkänt. 
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4.2 Verksamhetsperspektivet 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 
 
 

 
 

 

Prognos för helår 
 

 
 

 

Analys 
Fokus för kommunstyrelsens verksamhetsperspektiv handlar om att dess verksamhet ska erbjuda 
högsta möjliga kvalitet för givna resurser, få ett högt förtroende för sektor kommunledning samt ha 
god service och ett bra bemötande. Det finns indikatorer som följer upp perspektivet årligen. 
Indikatorerna handlar exempelvis om protokollhantering, svarstider på e-post och telefon, leverans av 
ekonomiska rapporter i tid.  

Inom området ekonomisk rapportering har handlingar till nämnd i huvudsak skickats enligt tidsplan 
under tertial 1.  

Ett nytt beslutsstödsystem (Hypergene) införs under 2022 som stöttar upp informationsmässigt för att 
få fram relevanta siffror och samla information avseende verksamhetsplanering, samt uppföljning 
inom delar av kärnverksamheten. 

Slutsatser 
Arbetet syftar till att skapa struktur och förutsägbarhet i det sektorn har ansvar för att leverera; 
kvalitativa tjänster och material internt och externt. Detta skapar förutsättningar för högt förtroende 
och god kommunikation.  

Prognosen för helåret är att bedömningen för perspektivet ligger på bedömningsnivå 5, godkänt, då 
planerade och genomförda åtgärder genomförs och visar på en förväntad effekt.  

Sammantaget med omvandlade tjänster samt införande av beslutsstödsystem görs bedömningen att 
det framöver finns förutsättningar att upprätthålla målet. 
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4.3 Medarbetarperspektivet 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 
  

 
 

Prognos för helår 
 

 
 

 

Analys 
Perspektivet handlar om att sektor kommunledning ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha god 
arbetsmiljö. 

När det gäller ledarskapet har sektor kommunledning under 2021 tagit fram ett ledarskapsprogram för 
kommunens chefer som både ska höja kompetens och ge inspiration i vardagen. Kunskap och 
uthållighet i ledarskapet är viktiga komponenter för att långsiktigt skapa en framgångsrik kommun och 
trygga och kompetenta ledare ger också i förlängningen trygga medarbetare. Arbetet med 
ledarskapsprogrammet för 2022 års program har påbörjats och programmet utgår ifrån de behov och 
önskemål som finns hos cheferna.  

Arbetsbelastningen har varit hög på sektor kommunledning under en tid med pandemi, vakanser, 
effektiviseringar samt organisationsförändringar. Läget har nu stabiliserat sig och antalet vakanser är 
lägre vilket talar för en bättre balans under 2022.  Arbetet med en kommunövergripande policy för 
distansarbete har startats upp och planeras färdigställas under tidig höst för att hitta en gemensam 
inställning och balans vad gäller distansarbete.  

Slutsatser 
Sektor kommunledning är ansvarig för framtagande av det årliga ledarskapsprogrammet. Programmet 
tas fram i samråd med övriga sektorer. Programmets syfte är att inspirera kommunens chefer, men 
också ge kunskapshöjande insatser. En bra chef har direkt inverkan på medarbetarnas trivsel på 
arbetsplatsen och påverkar både sjukskrivningar och personalomsättning. 

Bedömningen är att medarbetarperspektivet når godkänt (5) på helår, då effekterna av strukturarbetet 
som genomförts inte har fått full effekt hittills under 2022. 
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4.4 Ekonomiperspektivet 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som 
helhet för nämnden 
  

 
 

Prognos för helår 
 

 
 

 

Analys 
Ekonomiperspektivets indikator är att verksamheten bedrivs inom angiven ram. Kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott för det första tertialet 2022 gentemot budget med motsvarande 3,9 mnkr. 
Resultatet har till viss del uppnåtts till följd av vakanser inom verksamheten. För helåret prognosticeras 
ett överskott om 2,9 mnkr.  

Slutsatser 
Arbetet med att minska kostnader fortsätter, då framför allt inom den delen av sektorn som avser köp 
av verksamhet. Kommunstyrelsen som helhet uppvisar en god budgetföljsamhet.  
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5. Uppföljning av nämndens prioriterade mål 
Kommunstyrelsen har identifierat sex prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån 
kommunens nuläge och förutsättningar.  

De prioriterade målområdena är: 

• Målområde 1 - Effektiv resursanvändning 
• Målområde 2 - Attraktiv arbetsgivare 
• Målområde 3 - Digitalisering  
• Målområde 4 - Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens 

invånare 
• Målområde 5 - Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande 
• Målområde 6 - Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet 

 
Prioriterat mål nr 1 Effektiv resursanvändning 
Varför är detta mål prioriterat? • Svagt ekonomiskt läge med budgetunderskott och höga 

kostnader 
• Hög befolkningstillväxt som kommer innebära framtida 
utmaningar och ytterligare kostnadsökningar och investeringar  
• Behöver få ut så mycket som möjlighet av den insats som 
sätts in för att kunna visa invånarna att vi gör rätt saker på ett 
effektivt sätt 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Ett av problemen är otillräcklig kunskap om kommunens 
kostnader i relation till befolkning och producerade 
välfärdstjänster. Det finns också behov av mer långsiktig 
planering. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Inga underskott  
• Pengarna går till rätt saker 
• Tillräcklig kvalitet till en lägre kostnad   
• God ekonomisk hushållning enligt 2 procentsmålet 

Valda strategier för måluppfyllelse • Styrning och ledning och rätt organisation som leder till att vi 
gör rätt saker   
• Långsiktig analys och planering för att ha framförhållning på 
kostnader och effekter 
• Veta vilka kostnader det medför att växa befolkningsmässigt 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse •Arbeta för att ha mer långsiktighet i budgetarbetet; 
flerårsbudget 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
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Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Lilla Edets kommun har i grunden en svag finansiell ställning. De senaste åren har dock resultaten 
förbättrats avsevärt vilket resulterat i en betydligt starkare finansiell ställning både på lång och kort 
sikt. Soliditeten har förstärkts ytterligare tack vare det starka resultatet. 

Det är av största vikt att Lilla Edet fortsätter arbetet med att skapa ett finansiellt utrymme eftersom 
de närmaste   åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt 
ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Sektor kommunledning 
ska stå för de strategiska perspektiven. Under första tertialet har arbetet med att förbättra 
arbetsprocesserna runt befolkningsprognos, lokalförsörjning och investeringsprocess i syfte att kunna 
arbeta för långsiktig planering fortsatt. 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
Inför 2023 års budgetprocess finns har det tagits en befolkningsprognos som möjliggör 
treårsperspektiv avseende resursbehov i de olika sektorerna med syfte att möjliggöra långsiktig politisk 
planering. Under 2022 kommer det att implementeras ett beslutsstödsystem (Hypergene). Genom att 
göra ekonomi-, personal och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig 
på ett ställe blir det enklare och effektivare att följa upp, analysera och styra verksamheten. 
Verksamhetsplaneringen kan göras i samma system som den ekonomiska planeringen vilket kommer 
att leda till en förbättrad helhetssyn och ökad samlad kunskap om verksamheten. 

Bedömning är att målet är uppfyllt under 2022. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat i 
förhållande till budgeterad ram. Det behöver göras en översyn av de kostnader för köpt verksamhet 
som avser SOLTAK, främst inom IT-området. Detta arbete är framför allt viktigt inför kommande 
budgetår. 

Prioriterat mål nr 2 Attraktiv arbetsgivare 
Varför är detta mål prioriterat? • Rekryteringsbehovet är stort och det råder brist på 

arbetskraft, framförallt utbildad personal 
• Lilla Edet är en förhållandevis liten pendlarkommun där 
arbetstillfällen i större grannkommuner lockar 
• Behov av att behålla befintlig personal och locka ny 
kompetent personal 
• Personal presterar bättre om man trivs och mår bra på sin 
arbetsplats 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Det finns inte tillräckligt med kunskap om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att rekrytera och behålla personal. Därav 
brister också styrning och strategier.  
• Kunskapshöjande åtgärder för chefsledet är eftersatt och 
kommer att prioriteras under året 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Trivsel hos personalen  
• Högre söktryck till lediga tjänster och därigenom möjligheter 
till högre kompetens vid tjänstetillsättning 
• God psykosocial och fysisk arbetsmiljö 
• Lägre sjukskrivningstal 
• Möjlighet till heltid för de som önskar 
• Väl fungerande kommungemensam vikarieanskaffning  
• Mer uppkopplade mot forskningen och möjlighet att erbjuda 
fortbildning av högsta kvalitet 
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Valda strategier för måluppfyllelse • Fortbildning och karriärmöjligheter 
• Rimlig arbetsbelastning 
• Erbjuda nyanställda en utförlig introduktion  
• Konkurrenskraftig löneutveckling 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Arbeta fram utförlig introduktion 
• Utbildning och ledarutveckling genom ledarskapsprogrammet 
2022 
Arbeta med tillämpning av kompetensförsörjningsplan 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 
  

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunen har arbetat aktivt med att målgruppsanpassa platsannonser i sociala medier för att 
eftersträva högre antal kvalitativa ansökningar till lediga tjänster.  Rekryteringsverktyget Varbi har 
under våren utökats med ett automatiseringsverktyg för referenstagning.  

Vikarieanskaffningen (inkl. sommarrekrytering) för sektor socialtjänst är samlad på enheten för 
bemanning och administration inom sektor socialtjänst. Här hanteras den största anskaffningen av 
vikarier för kommunen. Samordningen har inneburit möjlighet för gemensamma rutiner samt 
underlättat ansökningsförfarandet för de sökande.  

Den totala sjukfrånvaron bland kommunens månadsanställda för tertial 1 2022 är 10,74%. 
Sjukfrånvaron för motsvarande period 2021 var 9,40%, vilket innebär att sjukfrånvaron ökat med 1,34 
procentenheter.  För att stoppa den ökande sjukfrånvaron har ett särskilt projekt startats upp inom 
äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten. En detaljerad kartläggning har gjorts på enhetsnivå 
gällande sjukfrånvaro och därefter träffar personalavdelningen mindre grupper av chefer i workshops 
för att utbyta erfarenheter och arbeta fram gemensamma rutiner för att minska sjukfrånvaron på sikt. 

Arbetet med Heltidsresan fortsätter under 2022.  Målsättningen är att alla medarbetare inom 
äldreomsorgen som vill arbeta heltid, ska ges möjlighet till det.  

Resultatet av medarbetarundersökningen, som gick ut till medarbetarna i mars, finns nu på olika nivåer 
i organisationen för att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
Medarbetarundersökningen kommer att följas upp av pulsmätningar, så arbetsgrupperna 
kontinuerligt kan följa upp resultatet av det fortsatta arbetet med hälsa och arbetsmiljö. 
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Introduktion för nya medarbetare håller personalavdelningen på att planera för. Nya chefer 
introduceras allteftersom de påbörjar sin anställning. De får en individuellt anpassad introduktion och 
kommer också att bjudas in till introduktionsdagen för nya medarbetare. Verksamhetsanpassad 
introduktion sker ute i verksamheterna. 

I programmet med aktiviteter för ledarskapsutveckling erbjuds kompetensutveckling i såväl 
sakkunskap som personlig utveckling för kommunens ledare.  

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
Som arbetsgivare behöver vi fortsätta kompetensförsörja och utbilda befintliga medarbetare så deras 
kompetens möter framtidens krav och behov. Vi behöver fortsätta att utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och våra forum för delaktighet och samverkan. Genom att ge bra förutsättningar 
till kommunens chefer att genomföra sitt arbete och kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren för alla 
medarbetare, kan vi skapa ett hållbart arbetsliv. På så sätt minskar såväl sjukfrånvaro som 
rekryteringsbehov av nya medarbetare. 

Utvecklingsarbete av löneadministrationen i samarbete med SOLTAK fortsätter under 2022. Ett fokus 
kommer vara att digitalisera olika processer. Under våren 2022 har en digital hantering av 
anställningsbeviset införts. 

Ett nytt stödverktyg (Hypergene) för verksamhetsuppföljning ska introduceras under 2022. Syftet är 
att programmet ska underlätta för cheferna att följa upp ekonomi- och personalnyckeltal samt 
verksamhetsplaner.  

Under 2022 kommer personalavdelningen att kartlägga eventuellt ytterligare behov av 
kompetensförsörjande aktiviteter tillsammans med kommunens chefer. Exempel på 
kompetensförsörjande aktiviteter som kommer att ske kommungemensamt under 2022; 
avgångsenkät, kartläggning av äldre medarbetares vilja och möjlighet att arbeta kvar i kommunen 
längre, följa upp arbetet med tidig kontakt i rehabiliteringen när medarbetare är sjukfrånvarande, 
kommunövergripande introduktion för nya medarbetare samt en omstart gällande arbetet som 
kommunambassadörer för att marknadsföra Lilla Edets kommun som en attraktiv arbetsgivare på 
mässor och sociala medier. 

Prioriterat mål nr 3 Digitalisering 
Varför är detta mål prioriterat? • Möjliggöra effektiviseringar genom automatisering och e-

tjänster 
• Förenkla hemsida och informationsdelning via digitala ytor 
• Informationssäkerhet  
• Göra brukarna mer delaktiga 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Kommunen har lite resurser att lägga på digitalisering, både i 
verksamheten och tekniskt, vilket gör att utvecklingen sker i ett 
lägre tempo än vad som vore önskvärt.  

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Att kommunen på ett effektivt och användarvänligt sätt 
använder digitaliseringens möjligheter där så är möjligt; 
exempelvis kameror i hemtjänsten, digital nyckelhantering och 
klagomålshantering  
• Att det finns ett tydligt brukarfokus på hemsida så att 
besökare hittar information och e-tjänster 
• Bra support vid frågor 
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Valda strategier för måluppfyllelse • Kostnadseffektivt samarbete med andra för att möjliggöra 
digitaliseringsresan  
• Säkerställa infrastrukturen kring digitaliseringen, såsom nät  
• Säkerhet i hanteringen – offentlighet/sekretess  
• Säkra kvaliteten så att användning är säker och trygg 
• Användarvänlighet för de med funktionsvariationer 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Det sker en tydlig styrning mot att digitalisering ska 
prioriteras samt ersätta manuellt repetitivt arbete. Viss 
personell resurs är avdelad för att skapa e-tjänster. 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunens e-tjänster planeras att exponeras tydligare i samband med lansering av kommunens nya 
externa webbplats och en samlad webbplats för e-tjänster som vi kallar ”Mina Sidor”.  

Pågående arbete med informationssäkerhet fortsätter enligt plan. IT-chef har slutfört utbildning på 
Skövde Högskola kring införande av ”Ledningssystem för Informationssäkerhet”. Just nu utbildas även 
kommunens Informationssäkerhetssamordnare på Skövde Högskola. Löpande utbildningsplan 
fortsätter i hela kommunen för att öka kunskapen och medvetenheten kring informationssäkerhet. 

Lilla Edets kommun arbetar aktivt med ESF-projektet och verktyget Dimios. Verktyget och metodiken 
hjälper vår verksamhet att mäta och följa upp vår digitala mognad. Verktyget hjälper oss identifiera 
områden som verksamheterna behöver prioritera för att få en bättre effekt av digitalisering. Arbetet 
fortsätter under 2022. Första mätningen av Dimios har genomförts. Analysen av mätningen gav ett par 
rekommendationer för hur kommunen ska arbeta för att få en bättre digital mognad. De 
rekommendationer som framkom var; öka digital kompetens genom medveten rekrytering och 
utbildning, prioritera modernisering, försöka förhindra att användarna skapar egna lösningar. 

På grund av bristande kvalité i kommunens nätverksanslutning pågår ett projekt tillsammans med 
SOLTAK för att försöka genomföra åtgärder. Sektor Bildning känner en oro att kommunens nätverk 
inte kommer att klara kraven för Skolverkets mål med digitala nationella digitala prov.   

De kommande åren kommer Telia att släcka flera kopparförbindelser som påverkar verksamheter i 
Lilla Edets kommun. Avrop pågår med att anskaffa förbindelser för säker och modern infrastruktur. 
Pågående arbete kring eventuellt behov av att revidera bredbandsstrategin för Lilla Edets kommun. 

486



  Kommunstyrelsen 
Tertialrapport 1 2022 

     
 
 

19 
 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
Digitaliseringsstrategi och långsiktiga mål för digitalisering är framtaget och kommer ligga som grund 
för kommunens interna arbete. 

Kommunen har stärkt arbetet med digitaliseringen med en ny resurs till IT-enheten som aktivt stöttar 
verksamheterna med att utveckla e-tjänster och även samordning av informationssäkerhet. IT-
enheten fortsätter med att utveckla e-tjänsterna för att bygga en god service för kommuninvånare och 
näringsliv och samlar alla e-tjänster under ”Mina Sidor”. IT-enheten har också startat ett samarbete 
med Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun för att arbeta med gemensamma e-tjänster och 
bygga upp en bredare kompetens mellan kommunerna.  

För en bättre effekt avseende kommunens e-tjänster behövs integrationer mellan e-tjänster och de 
verksamhetssystem som används i kommunen. Detta är en kostnadsfråga som behöver planeras. 

Lilla Edets kommun har anställt en Digital fixare som hjälper kommunens äldre invånare med teknik 
och digitala tjänster samt informerar om olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Tjänsten 
löper på fram tills årets slut 2022. Tjänsten är redan en mycket uppskattad service från kommunen. 

Prioriterat mål nr 4 Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå 
kommunens invånare 

Varför är detta mål prioriterat? • Varumärke är viktigt för att ha god tillväxt och för att 
identitet och stolthet är viktigt 
• Kunna visa vem kommunen är till för och att medborgare ska 
känna att de har chans att påverka kommunen 
• Medborgares tilltro till politik och offentlighet 
• För att fånga in de goda idéerna som finns 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Kommunen ligger lågt i mätningar som exempelvis 
företagsklimatet som är en attitydundersökning, vilket innebär 
att attityderna hos företag och invånare måste höjas. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Mer positiv bild av kommunen 
• Ökad tillväxt - attraktivt att bo här 
• Förbättra utfall i SCB medborgarundersökning om 
medbestämmande och trivsel 
• Ökad stolthet och tillit 
• Invånare involveras och bidrar mer 

Valda strategier för måluppfyllelse • Ha en lättillgänglig hemsida och använda kanaler där 
invånarna finns, såsom Facebook, för att kommunicera ut vad 
vi gör och varför 
• Tydliga och lättläsliga servicedeklarationer för att 
kommunicera vad man kan förvänta sig av oss och skapa en 
förståelse för vår verksamhet 
• Förbättra varumärket Lilla Edet 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Implementera ny vision i den egna organisationen 
• Arbeta för en väg in i kommunen för att säkerställa 
svarsfrekvens och svarskvalitet.  
• Fokusera resurser för att möta företag, där kommunen möter 
upp som en mottagarpart, där så är möjligt.  
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Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Kommunfullmäktige antog en ny vision i juni 2021, Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans. Under 
hösten 2021 påbörjades implementeringsarbetet med visionen och detta arbete fortsätter 2022.  

Lilla Edets kommun är en attraktiv plats att bo och leva i, det visar den starka befolkningsutvecklingen 
som fortsatt håller i sig, det framkom i Statistikmyndigheten SCB:s befolkningsstatistik för 2021 som 
redovisades den 22 februari i år. Lilla Edets kommun ökade med 227 personer, motsvarande cirka 1,6 
procent, jämfört med år 2020. Det ger vår kommun den fjärde största befolkningsökningen i 
Göteborgsregionen, GR, under 2021. 

Den 1 mars 2022 tog kommunen över telefonväxeln i egen regi som ett fortsatt led i att skapa ett 
kontaktcenter, för ökad tillgänglighet för kommuninvånare, företagare och besökare. Införandet har 
blivit mycket lyckat och samhällsvägledarna försöker i större utsträckning fånga frågorna direkt i stället 
för att koppla samtalen vidare.  

För att tydliggöra vilken service kommunens verksamheter tillhandahåller inleddes arbetet med att ta 
fram servicedeklarationer under 2021, arbetet fortgår under 2022. 

En ny webbplats har byggts under 2021 och under våren 2022 har all information lagts över, lansering 
sker i juni 2022.  

Efter att restriktionerna släppts har Lilla Edets kommun valt att fortsätta den digitala dialogen via 
Facebook-live då det varit uppskattat av andra målgrupper såväl externa som interna. Dialogen med 
kommuninvånarna sker nu bland annat genom digitala fika med kommunalråden, fysisk fika med 
kommunalråden, livesänt KF, Julia sammanfattar KF samt medborgardialog.  

Under början av 2022 togs riktlinjer fram för e-förslag, dessa har även beslutas av kommunfullmäktige 
under årets första kvartal. I anslutning till att nya webbplatsen lanseras i juni 2022 aktiveras e-tjänsten. 

Kommunikationen riktad till näringslivet har fortsatt varit intensiv. Ett kvitto på kommunens aktiva 
arbete kring ett attraktivt företagsklimat är Insiktsmätningens resultat för 2021 som presenterades 21 
april i år. Lilla Edets kommun har idag plats 66 av totalt 198 deltagande kommuner, 2020 hade Lilla 
Edet plats 147. Resultatet gjorde också att Lilla Edets kommun utsågs till årets klättrare i 
Göteborgsregionen, GR. 

En av samhällsvägledarna i Medborgarservice har delad tjänst som handelsutvecklare, det gör att de 
frågor som kommer in från företagare i större utsträckning fångas upp redan i Medborgarservice.  
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Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
Arbetet för att en vara en attraktiv och tillgänglig kommun fortlöper under 2022. Många av de åtgärder 
som arbetats med under 2021 fortskrider och vidareutvecklas under 2022. Implementeringen av 
visionen är en prioriterad åtgärd som det arbetas brett med under 2022. 

Telefonin är en strategiskt viktig kanal som återgår till Lilla Edets kommun. Målsättningen är att de som 
bor och verkar i kommunen ska få bättre service när det kommer till att bli kopplad till rätt person och 
verksamhet samt kunna få svar på enklare frågor direkt av personalen i växeln.  

Lanseringen av den nya webbplatsen i juni bidrar förhoppningsvis till att de som bor och verkar i 
kommunen upplever webbplatsen som än mer lättillgänglig och informativ. Tanken är att de frågor 
och svar som samlas i en FAQ av samhällsvägledarna även ska tillgängliggöras på webbplatsen. Genom 
införande av e-förslag ska folkbokförda i kommunen också få möjlighet att bli mer delaktiga i 
kommunens utveckling. 

I december 2021 antogs ett reviderat näringslivsstrategiskt program. Ett arbete med handlingsprogram 
och aktiviteter är påbörjat tillsammans med samtliga sektorer och kommer pågå under 2022. 
Kommunikationen riktad till företag ökades kraftigt under 2021 och fortsätter under 2022 och målet 
är att publicera en nyhet varje vecka och arrangera två Näringslivsveckor.  

När pandemin släppt taget kan åter kommunikationen med invånare och företagare ske på fler sätt 
och att invånarnas möjlighet till involvering och engagemang kan öka. 

Prioriterat mål nr 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande 
Varför är detta mål prioriterat? • Geografisk grunddata är underlag för ärendehantering och 

beslut i flera verksamheter. 
• Tekniken är en förutsättning för att öka kvaliteten och frigöra 
resurser i tid och pengar 

Vad är problemet/utmaningen idag? • Ajourhållningen av geografiska grunddata har varit eftersatt. 
• Det saknas kommunövergripande enhetlighet vad gäller 
grunddatastrukturen. Delar som rör VA har förbättrats men fler 
områden kvarstår. 
• Webbkarta saknas på hemsidan  
• Kommunal geografiska data behöver till viss del vara 
tillgänglig på kommunens hemsida och vara underlag till e-
tjänster 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Ökad kvalitet och frigjorda resurser  
• Synliggjorda nyttor i kommunens verksamheter 
• Robust teknikmiljö 

Valda strategier för måluppfyllelse • Kvaliteten på data och teknikstöd 
Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Genomgång och översyn av fastighets- och 

byggnadsredovisning i databaserna 
• Ta fram en webbkarta som kan vara tillgänglig både på 
intranät och hemsidan och underlag i e-tjänster 
• Byta verksamhetssystem för geografiska data så att det på ett 
resurseffektivt sätt går att tillhandahålla geografiska data till 
verksamheterna 
• Följ nationell standard för grunddata 
• Utveckla användandet av drönare vid mätning, 
flygfotografering mm för att bl.a. förbättra ajourhållning av 
grunddata, tillgängliggöra ortofoto och 3D-modeller. 
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Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Arbetet pågår med att höja kvalitén på kommunens geografiska data och se till att den data som 
behöver finnas i kommunens digitala handläggningssystem är ajourhållen. En del i detta arbete har 
varit att identifiera och beskriva processer för hantering av data, samt att kontrollera kodning av objekt 
i databaserna.  

Vakant utannonserad tjänsten som GIS-ingenjör är tyvärr ännu inte tillsatt, vilket har påverkat 
utvecklingsarsarbetet på enheten. Upphandling av nytt GIS- och kartverktyg är slutfört. 
Implementering av systemen pågår och beräknas vara klart under våren 2022. Under hösten kommer 
den externa webbkartan tas fram och bli tillgänglig för allmänheten.  

På grund av hög andel mätnings- och kartarbete för både kommunens verksamheter, externa kunder, 
personalvakanser och fokus på implementering av det nya GIS- och kartverktyget har arbetet med att 
utveckla drönaranvändningen avstannat. Under året kommer fokus att läggas på att utveckla arbetet 
på enheten med hjälp av drönare. 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
Målet bedöms kunna nås under året eftersom arbetet med att höja kvalitén på geografiska data är 
långsiktigt. Implementering av nytt GIS- och kartverktyg inklusive webbkarta och detaljplanemodul, 
samt utbildning av personal har påbörjats och kommer att vara i drift under våren. Den externa 
webbkartan beräknas bil klar under hösten. 

Prioriterat mål nr 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet 
Varför är detta mål prioriterat? • För att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 
Vad är problemet/utmaningen idag? • Utmaning finns i att hålla i och följa de långsiktiga strategiska 

   planerna, som tex ÖP, FÖP 
• Utmaning finns också att få till blandad bebyggelse i  
   kollektivtrafiknära områden  
• Lilla Edet har många områden med sämre markstabilitet 
vilket innebär att geotekniska undersökningar mm krävs för 
gamla och nya bebyggelseområden 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

• Hållbar ekonomi 
• Bra boende och livsmiljö 

Valda strategier för måluppfyllelse • Långsiktig strategisk planering 

490



  Kommunstyrelsen 
Tertialrapport 1 2022 

     
 
 

23 
 

• Långsiktig kommunal verksamhetsplanering 
• Planering och utveckling av bebyggd miljö 
• Klimatanpassning 
• Markens stabilitet 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse • Följa prioriteringslistan för kommande planarbete på 
översiktlig och detaljerad nivå 
• Samordna planarbete med b.la. VA-utbyggnaden och annan 
infrastruktur 
• Arbeta med markens stabilitet i enlighet med 
prioriteringsordning och i samverkan med delegationen för 
Göta älv 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Detaljplanarbetet löper på. Dock kvarstår i dagsläget visst internt arbete och tydliga rutiner för att 
samordna planarbetet med bland annat VA-utbyggnad och annan infrastruktur på ett effektivt och bra 
sätt. Planarbetet kommer till viss del även att påverkas på grund av minskad bemanning under våren. 
Detta fram till dess att nyanställd personal påbörjar sin anställning och en vakant tjänst som fysisk 
planerare tillsätts. 

Två projektledare har upphandlats för att driva arbetet med att skredsäkra de områden som 
kommunen sökt och fått bidrag för. Upphandling av projektering har startat. Det första området som 
påbörjas är området nordost om Smörkullen. Tät samverkan sker med SIG (statens geotekniska 
institut). 

Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår 
För att lyckas uppnå målet krävs att: pågående detaljplaner rullar på och att det inte blir stopp i 
processen, plan- och exploateringsarbetet förstärks genom nyanställd plan- och exploateringsingenjör, 
samordning mellan enheterna stadsmiljö, VA och planering- och exploatering för att arbeta med planer 
som kräver VA och infrastruktur. 

Gällande skredsäkring så krävs följande åtgärder och strategier för att nå målprognos på helår: 
upphandlad projektledare driver skredsäkringsprojektet framåt, projektering av skredsäkringsåtgärder 
upphandlas samt att fastighetsägare som äger mark som behöver skredsäkras medger till 
skredsäkringsåtgärd. 

  

491



  Kommunstyrelsen 
Tertialrapport 1 2022 

     
 
 

24 
 

5.1 Uppföljning av uppdrag till nämnd och förvaltning 
 

 Uppdraget är eller beräknas bli färdigställt innan årets slut. 
 Uppdraget kommer att vara delvis färdigställt vid årets slut. 
 Uppdraget beräknas inte bli färdigställt innan årets slut. 
 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har för verksamhetsåret 2022 gett sektor kommunledning 
följande uppdrag: 

Uppdrag Status  Kommentar Prognos 

Kommunen ska vara 
digitaliserad 2022  

Pågående  Kommunen fortsätter utveckla e–tjänster efter de 
behov som kommer från verksamheterna. Vi har i 
dag ett flertal e-tjänster både interna och externa 
som en grund till lansering av “Mina Sidor”  
Vi arbetar för att skapa ett helhetsperspektiv när vi 
nyttjar digitaliseringen. En digitaliseringsstrategi är 
framtagen som ska ligga som stöd för 
digitaliseringen för hela kommunen. 
Informationssäkerheten är en naturlig del i 
digitaliseringens arbete framåt. 

 

Rikta folkhälsoarbetets 
åtgärder mot fullmäktiges 
målområde ökad hälsa och 
välbefinnande  

Pågående  
  

Utifrån kommunens folkhälsoprogram och 
fullmäktiges mål och uppdrag pågår flera insatser 
för att främja hälsan och förebygga ohälsa. Eftersom 
det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå 
och hälsa så arbetar flera av kommunens sektorer 
för barn och unga med tidiga insatser för fullföljda 
studier, fysisk- och psykisk hälsa men också inom 
säkerhet och trygghet.  
 
Under våren har arbetet inom pilotprojektet med 
Generation Pep intensifierats.  
 
För äldre pågår ett arbete för att förebygga ohälsa 
bland annat fokusgrupper för äldre och planering 
för senior sport school. 
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Ett Lilla Edet fritt från våld    Pågående 
  

I samverkan mellan sektorerna kommunledning, 
socialtjänst och bildning pågår ett långsiktigt 
förebyggande arbete. 
 
Bland annat fortsätter arbetet med föräldrastöd 
genom utökade hembesöksprogram, 
föräldrastödsprogram och föräldracaféer. Unga 
utbildas inom våldsprevention i skolan.  
Den utbildningsinsats för chefer, som påbörjades 
under 2021, har fortsatt under första tertialen. Ett 
fördjupat stödmaterial inom våld i nära relationer, 
för chefer är i framtagande.  
 
För att få till ett övergripande, strukturerat och 
systematiskt arbete har arbetet med att ta fram en 
handlingsplan inom en kommun fri från våld 
påbörjats. Planering inför höstens kampanjvecka 
”en vecka fri från våld” och samverkan med 
civilsamhället är i gång. 

 

Fortsätta heltidsresan Pågående   
 

Arbetet pågår med schemaplanering och 
bemanning för att få heltidsresan att gå ihop med 
grund i bemanningshandboken. Ett lokalt avtal är 
slutet med Kommunal. Målet är att alla 
medarbetare inom äldreomsorgen (hemtjänst och 
SÄBO) under 2022 ska erbjudas heltid.  

 

 

5.2 Uppföljning övriga uppdrag 
 

Uppdrag Status  Kommentar Prognos 
Ett antal styrdokument 
behöver tas fram under 
året, bland annat behöver 
kommunens 
jämställdhetsplan 
uppdateras. 
 

Pågående Under tertial 1 har en jämställdhetsstrategi för 
kommunens jämställdhetsarbete 2022–2030 tagits 
fram. Strategin planeras antas i KF i juni 2022. 
Strategin ska integreras i respektive nämnds mål- 
och resursplaner samt verksamhetsplanerna. KS ska 
leda och samordna strategin. 

 

Ta fram en plan för 
laddinfrastruktur i 
kommunen. 
 

 Arbetet med planen har startats upp under tertial 1 
med kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. 
Arbetet kommer fortsätta kontinuerligt och 
färdigställas under hösten inför antagande innan 
årsskiftet.     
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6. Personalredovisning 
Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga nämnder och sektorer i kommunen men svarar också särskilt 
för sektor kommunledning och dess underliggande enheter: 

 

Utöver sektor kommunledning ligger också Geodata-, Planerings- och exploateringsverksamheten på 
Samhällssektorn under kommunstyrelsens ansvar. Totalt har sektor kommunledning + GDE + PEX en 
personalsammansättning på 38 tillsvidareanställda och 4 tidsbegränsade anställda. 
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6.1 Personalnyckeltal 
 

Kommunstyrelsen, inkl PEX 2021 Jan-
Apr 

2021 
Jan-Dec 

2022 
Jan-Apr 

Antal tillsvidareanställda 34 st 38st 38 st 
Antal tidsbegränsade 5 st 3st 4 st 
Andel kvinnor 69,2% 73,2% 73,8% 
Andel deltidsanställningar  5,1% 4,9% 2,4% 
Antal tjänster i årsarbetare 33,7 st 41st 41,5 
Övertidsuttag - redovisat i tkr 57 tkr 55 tkr 15 tkr 
Fyllnadstidsuttag - redovisat i tkr 0 tkr 0 tkr 1 tkr 
Antal avgångar 1 st 5 st 3 st 
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid 1,8% 1,7% 2,4% 
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare 0,2 st 0,7 st 0,34 st 
Andel långtidssjukfrånvaro 37,7% 31,9% 22,3% 

 

Analys 
Antalet tillsvidareanställda och tidsbegränsade medarbetare har ökat jämfört med samma period 
föregående år.  

Andelen deltidsanställningar har minskat med 2,7 procent och antal tjänster i årsarbetare har ökat 
med 7,8 årsarbetare. Övertidsuttaget har minskat jämfört med samma period föregående år. Att det 
var högre övertidsuttag samma period föregående år berodde till stor del på att medarbetare som 
slutat erhållit inarbetad tid i pengar i slutlönen. Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 
samma period föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat kraftigt. 

Slutsatser 
För att främja en god arbetsmiljö kommer bland annat gemensamma rutiner för distansarbete att 
utarbetas. 
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7. Uppföljning av nämndens ekonomi 
I tabellen redovisas kommunstyrelsens utfall för perioden januari-april 2022 samt prognos för helåret 
uppdelat på intäkter och kostnader. 

 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett överskott på 3,86 mnkr, vilket främst hänförs till att kommunledningen samt 
planering och exploateringsenheten redovisar överskott inom personalkostnader. Vidare är 
avskrivningskostnaderna för kommunledningen lägre än budgeterat.  

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helåret är ett överskott på 2,88 mnkr vilket framför allt hänförs till överskott inom 
personal- och avskrivningskostnader på det kommungemensamma ansvaret. 

Kommentar förändring 2020 jämfört med 2019 för tertialet och helår 
I KS budgetram för 2022 har tillskott gjorts för totalförsvar och samhällsskydd om 1 mnkr. Ett nytt 
beslutsstödsystem håller på att implementeras som har medfört ett tillskott om 0,6 mnkr i 
ekonomiavdelningens budgetram. Dessutom har tillskott för SBRF gjorts om 2,73 mnkr vilket avser att 
täcka utökning av operativ chef samt utökning av verksamhets- och utvecklingsledare. Inom IT-
avdelningen har det under 2022 tillsats en digital fixare. 
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7.1 Drift 
I tabell nedan redovisas driftkostnaderna för kommunstyrelsens verksamhet under tertialet. 
 

 

 
 

  

Periodens resultat
Utfall jan-
apr 2021

Utfall jan-
apr 2022

Budget jan-
apr 2022

Avvikelse Utfall 2021
Prognos 

2022
Budget 2022

Prognos 
avvikelse

Politisk verksamhet
Intäkter 3 0 0 0 0 0 0 0
Lokalkostnader 0 0 0 0 -147 0 0 0
Personalkostnader -621 -614 -665 51 -1 772 -1 846 -1 996 150
Övriga  kostnader -167 -180 -183 3 -507 -550 -550 0

-785 -794 -849 55 -2 426 -2 396 -2 546 150
Kommunledning
Intäkter 5 037 6 095 6 094 1 17 430 18 281 18 281 0
Lokalkostnader -1 900 -1 941 -2 091 150 -5 767 -6 274 -6 274 0
Personalkostnader -6 830 -7 895 -8 346 451 -20 871 -24 287 -25 037 750
Övriga  kostnader -12 234 -12 984 -13 986 1 002 -36 992 -40 339 -41 959 1 620

-15 927 -16 725 -18 329 1 604 -46 200 -52 618 -54 988 2 370
Näringsliv & turism
Intäkter 0 0 0 0 7 0 0 0
Personalkostnader -288 -302 -306 4 -896 -917 -917 0
Övriga  kostnader -382 -237 -268 31 -807 -804 -804 0

-670 -538 -574 35 -1 696 -1 721 -1 721 0
Fackliga företrädare
Intäkter 0 3 0 3 0 0 0 0
Lokalkostnader -32 -83 -83 0 -95 -249 -249 0
Personalkostnader -473 -584 -549 -34 -1 773 -1 648 -1 648 0
Övriga  kostnader -14 -11 -17 6 -50 -51 -51 0

-519 -675 -649 -25 -1 919 -1 948 -1 948 0
Kommungemensamt
Intäkter 368 375 371 4 1 105 1 112 1 112 0
Lokalkostnader -175 0 -176 176 -521 -529 -529 0
Köpt verksamhet -4 648 -6 446 -6 909 463 -19 436 -20 726 -20 726 0
Övriga  kostnader -1 885 -1 911 -2 568 657 -7 463 -7 703 -7 703 0

-6 340 -7 982 -9 282 1 300 -26 316 -27 845 -27 845 0
Föreningsstöd
Övriga  kostnader -1 238 -582 -638 56 -1 740 -1 915 -1 915 0

-1 238 -582 -638 56 -1 740 -1 915 -1 915 0
PEX
Intäkter 705 239 170 69 1 543 510 510 0
Personalkostnader -1 299 -1 085 -1 759 673 -4 149 -4 710 -5 276 566
Köpt verksamhet -29 0 0 0 -13 0 0 0
Övriga  kostnader -834 -883 -972 89 -3 245 -3 121 -2 915 -206 

-1 456 -1 729 -2 560 831 -5 863 -7 320 -7 681 360
Total nettokostnad -26 937 -29 025 -32 881 3 856 -86 159 -95 763 -98 643 2 880

ansvar i fliken 
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7.1.1 Politisk verksamhet 
Den politiska verksamheten omfattar kommunstyrelsen och de kostnader som rör nämnds-
verksamheten. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett resultat i nivå med budget. 

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helår är ett utfall i nivå med budget. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
Inga större förändringar har skett avseende utfall eller budget för perioden och helår. 

7.1.2 Kommunledning 
I kommunledning ingår kostnader för upphandling, ekonomi- och personaladministration, 
kommunikation och Medborgarservice, säkerhet och riskhantering, folkhälsa, omstrukturerings-
lokaler, kommunchef, IT, administration, samt vissa kostnader för SOLTAK. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett överskott mot budget. Överskottet förklaras av lägre kostnader på grund av 
vakanser samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat.  

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Till följd av ovanståendes utfall prognosticeras ett överskott på 2,37 mnkr för helåret. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
Tillskott har gjorts för totalförsvar och säkerhet om 1 mnkr. Kommunledningen håller dessutom på att 
implementera beslutsstödsystemet Hypergene, vars syfte är att bland annat förbättra uppföljningen 
av kommunens verksamheter. Totalt har 0,6 mnkr tillskjutits i ekonomiavdelningens budget för att 
täcka systemets driftskostnader. Inom It-avdelningen har det under 2022 tillsats en digital fixare. 
Tanken med tjänsten är att hjälpa våra äldre i kommunen med exempelvis mobiltelefon, surfplatta och 
bank-id.   

7.1.3 Näringsliv och turism 
Näringsliv och turism omfattar en näringslivsutvecklare, bidrag till handelsorganisation, 
företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan, samt utrymme för köp av material och diverse 
tjänster. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett resultat i nivå med budget. 

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
Inga väsentliga förändringar har skett mellan åren. 
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7.1.4 Fackliga företrädare 
Fackliga företrädare innefattar de fackliga representanterna i kommunen samt vissa omkostnader för 
dessa. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett marginellt underskott mot budget vilket beror på ett högre utfall avseende 
lönekostnader. 

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
Inga väsentliga förändringar har skett mellan åren. 

7.1.5 Kommungemensamt 
I de kommungemensamma kostnaderna ingår, förutom kostnader för räddningstjänstförbundet SBRF, 
också vissa kostnader för SOLTAK samt andra gemensamma kostnader såsom konsumentrådgivning, 
fordonshantering, kostnader för porto med mera. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader avseende köp 
av verksamhet jämfört med budget. 

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
I budgetramen har tillskott till SBRF gjorts med 2,73 mnkr. Tillskottet skall täcka utökning av operativ 
chef samt utökning av verksamhets- och utvecklingsledare. 

7.1.6 Föreningsstöd 
Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer och föreningar. Berörda 
organisationer är Folkets Hus, Kfi, GR, SKR, och Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps 
kommuner. 

Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
För perioden redovisas inga större avvikelser mot budget. 

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
Inga väsentliga förändringar har skett mellan åren. 

7.1.7 Planering, exploatering, geodata och skred 
Planerings- och exploateringsenheten ansvarar för fysisk planering, översiktsplanering, 
detaljplanering, frågor som rör kommunens fastigheter, samordning av exploateringsprojekt samt 
stabilitetsfrågor. Geodataenheten ansvarar för geografisk information både internt och externt. 
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Kommentar utfall jämfört med budget till och med tertialet 
Utfall T1 är 1,73 mnkr mot budgeterat 2,56 mnkr, vilket ger ett överskott på 0,83 mnkr. 
Personalkostnaderna har under tertialet varit lägre än budgeterat på grund av vakanser och ännu inte 
tillsatt tjänst.  

Kommentar prognos jämfört med budget för helår 
Prognos 2021 är 7,32 mnkr mot budgeterat 7,68 mnkr. 

Kommentar förändring 2022 jämfört med 2021 för tertialet och helår 
De två största skillnaderna mellan 2022 och 2021 är att personalkostnaderna kommer att öka med ca 
0,6 mnkr på grund av rekryteringar under andra halvåret av 2022. Intäkterna kommer dessutom att 
minska med omkring 1 mnkr på grund av minskad fakturering till Edethus för detaljplanearbete samt 
minskade intäkter för grävtillstånd till internetfiberbolag.  

7.2 Investeringar 
Kommunstyrelsen har en total investeringsram på 9,15 mnkr under 2022.  

Inga investeringar under tertial 1 är färdigställda. KS har dessutom en buffert om 0,5 mnkr som avser 
oförutsedda investeringar. Ett nytt verksamhetssystem innefattande programvara för bland annat 
karthantering har belastat de oförutsedda investeringarna om ca 0,4 mnkr.  Prognosen blir därmed 0,1 
mnkr. 

 

KS, Skoldatorer 

Avser inköp av datorer för nya årskullar, samt ersättning av uttjänta datorer. 

KS, Admin-datorer 

Avser inköp av nya tjänstemannadatorer, samt ersättning av uttjänta datorer. 

KS, Internetförbindelser 

Innefattar bland annat att byta ut kopparförbindelser mot andra lösningar. 

Pågående projekt
Beslutad 
tot.budget

Prognos 
tot.utgift

Prognos 
avvikelse Årsbudget

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse

Maskiner och inventarier
KS, Oförutsett 2 500 2 500 0 500 0 408 0 408 92
KS, Skoldatorer 12 500 12 500 0 2 500 0 0 0 0 2 500
KS, Admin-datorer 8 250 8 250 0 1 650 0 544 0 544 1 106
KS. Internetförbindelser 1 350 1 350 0 800 0 0 0 0 800
Summa maskiner och inventarier 24 600 24 600 0 5 450 0 952 0 952 4 498

Immateriella anläggningstillgångar
KS, Digi ta l i sering av planer ti l l  "sömlösdatabas" 950 950 0 950 0 0 0 0 950
KS, Programvaror ti l l  drönare och 3D model ler 250 250 0 250 0 0 0 0 250
KS, Digi ta l i sering 12 500 12 500 0 2 500 0 382 0 382 2 118
Summa immateriella anl.tillgångar 13 700 13 700 0 3 700 0 382 0 382 3 318

Summa pågående projekt 38 300 38 300 0 9 150 0 1 334 0 1 334 7 816

Summa investeringar 38 300 38 300 0 9 150 0 1 334 0 1 334 7 816

Utgifter sedan projektstart Varav: årets investeringar

Investeringsredovisning 2022-04-30, tkr
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KS, Digitalisering av planer till “sömlösdatabas” 

Avser bland annat GIS hantering, digitalisering av planer. 

KS, Programvaror till drönare och 3D modeller 

Investeringar avseende diverse drönarteknik.  

KS, Digitalisering 

Avser integrationer, flytt/byte av servrar. Implementering av Hypergene inkluderas också i denna 
investering. 

7.3 Exploatering 

 

Norra Gossagården: Planarbetet med skolområde och bostäder pågår.  Detaljplanens antagande är 
beroende av att kommunen övertar drift och underhåll av statliga Göteborgsvägen och andra statliga 
vägar i Lödöse och Lilla Edet. 

Del av Tingberg 14:1: Området som ligger mellan Norra Gossagården och Rådjursvägen i Lödöse.  
Planarbetet beräknas påbörjas under 2022 och vara klart under 2024.Rådjursvägen: Arbete med att 
ändra detaljplanen beräknas påbörjas först 2024 och beräknas vara klart 2026. 

tkr
Exploateringsprojekt Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift
Lödöse
Norra  Gossagården -218 -124 -600 0 -1 000 20 000 -17 000 6 000 -5 000 
del  av Tingberg 14:1 -1 -500 0 -1 000 0 -1 000 0 -500 
Rådjursvägen 0 0 -1 000 0 -1 000 0 -1 000 
Lödöse Varvet 0 1 000 -1 000 800 -1 000 800 -1 000 
Lödöse S. Gossagården -500 -500 
Kvarnkontoret 66 -108 0 800 -800 
Tingbergsskolan 1 000 -1 000 
Verksamhetsplan I 0 -1 000 -1 000 500 -1 000 
Verksamhetsplan II

Ström
Sta l lgärdet 2 300 -181 1 400 -136 1 875 -181 2 200 1 800
Södra  Sta l lgärdets  förskola -205 -262 -400 -1 000 -1 000 1 000
Södra  Sta l lgärdet bostäder -400 
Strömsparken o ev s luss 0 -1 000 -1 000 -1 000 
Ryk 1:12 (planarb. är avbrutet) -1 
Östra  Berg 0 -1 000 -1 000 -500 
Lilla Edet
Centra len 4 0
Edet Stommen 0 -1 000 -1 000 -500 
Rörläggaren 9 156 -139 -1 0 1 000 -1 000 
Ljungbacken 0 1 000 -1 000 1 000 -1 000 
Spånkajen -1 000 
Li l la  Edet 1:17 mfl , Stendahls  bi l -235 0 300 -300 
Smörkul len ev pga  s luss 0 -1 000 -1 000 -500 
Nygård
Ny tomt 350 350
Förtätning 0 -1 000 -1 000 -500 

Ospecificerat

Bostadsändamål 180 180 360 -500 -500 -500 
Verksamhetsmark -500 -500 -500 

Summa 2 702 -1 085 1 580 -524 2 585 -2 081 6 650 -16 100 23 600 -30 500 9 300 -15 000 

Exploateringsredovisning 2022-04-30
Ackumulerat tom 

2021 Utfall 202204 Prognos 2022 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

501



  Kommunstyrelsen 
Tertialrapport 1 2022 

     
 
 

34 
 

Lödöse varv: Exploatör är AB Edethus. Förstudie startade under 2020, och är nu klar. Planarbetet 
beräknas startas 2023 och vara klart under 2025. 

Lödöse Södra Gossagården: Utredningsarbete/planprogram för kommande planarbeten för område 
från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse beräknas starta 2024. 

Kvarnkontoret: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 
under 2024 på grund av samordning med övrigt planarbete på varvsområdet samt behov av 
miljötekniska och arkeologiska utredningar. 

Tingbergsskolan: Detaljplanearbete beräknas starta 2025. 

Verksamhetsplan I: Begäran att starta detaljplan för området på Klostret 122 mellan Göteborgsvägen 
och järnvägsspåren bedöms kunna påbörjas under 2023. 

Verksamhetsplan II: Detaljplanearbete beräknas starta 2026. 

Stallgärdet: Byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark är färdigställd. På 
norra Stallgärdet är byggnation av villafastigheter i stort sett klar. På södra Stallgärdet har 
köpekontrakt tecknats för de flesta villafastigheter. Byggnation av fastigheterna kommer ske under 
2022. Beslut om att teckna markanvisningsavtal togs i slutet av förra året.  

Södra stallgärdet förskola: Förskola flyttas till områdets södra del och det område som i gällande 
detaljplan är avsatt för förskola ändras till bostadsändamål. Detaljplan pågår och målsättningen är att 
den skall vara klar hösten 2022. 

Strömsparken och ny sluss: Detaljplanearbete beräknas kunna starta under 2022 beroende på när 
Trafikverket lämnar in ansökan om planbesked. 

Ryk 1:12: Privat exploatör. Planarbetet avbrutet på grund av att inget planavtal tecknats. 

Östra Berg:  behov av att se över hur befintlig byggnadsplan för området söder om väg 167 skall 
hanteras och om byggnadsplanen skall upphävas alternativt att nya detaljplaner tas fram för området. 
Planarbetet beräknas påbörjas under 2023 för etapp 1. 

Centralen 4: Första delen av den genomförandestudie som avser utredningsarbete för 
iordningställande och flytt av gata samt dagvattenmagasin inför kommande försäljning är färdig. Den 
andra delen som avser flytt av parkeringar kvarstår. Arbetet behöver samköras med projektet för 
ombyggnation av busstorget och frågan om parkering inom tätorten Lilla Edet. Tidigare markanvisning 
har gått ut. Frågan om ombyggnation av busstorget och parkering inom tätorten Lilla Edet utredas. 

Lilla Edet Stommen: Arbete med att utreda förutsättningarna för att planlägga området för bostäder 
har påbörjats. Det behövs en fördjupad geoteknisk utredning för att klargöra om området är möjligt 
att bebygga. . Förstudie/utredning beräknas tas fram under 2023. 

Rörläggaren 9: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 
under 2024 då det fortsatta planarbetet är beroende av geotekniska utredningar/åtgärder. 

Ljungbacken: Exploatör är AB Edethus. Planarbetet beräknas kunna påbörjas 2023. 

Spånkajen: Detaljplanearbetet beräknas starta 2025. 
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Lilla Edet 1:17 m.fl. (Stendahls bil): Exploatör Stendahls bil. Planarbete har pågått men detaljplanens 
slutförande avvaktar att stabilitetshöjande åtgärder strax nordost om Smörkullen genomförs. 
Planarbetet beräknas vara klart 2023. 

Ny tomt i Nygård: Avstyckning av bostadsfastighet och försäljning av mindre område till grannfastighet. 
Köpekontrakt tecknades under hösten 2021. Köpet beräknas slutföras under 2022. 

Förtätning Nygård: Planarbetet bedöms starta i slutet av 2024. 

Ospecificerat: Poster med några ospecificerade ärenden som detaljplan för bostadsändamål och 
verksamhetsmark finns med så att möjlighet finns att starta sådana projekt under 2022 om behov 
uppstår. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/264 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tertialrapport 1 2022 Kommunen 
 
Dnr KS 2022/264 
 
Sammanfattning 
 
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för 
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per 
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett 
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december 
redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till 
och med april 2022. 
 
Periodens resultat uppgår till 36,0 mnkr i kommunen. Prognosen för hela året beräknas 
till ett överskott motsvarande 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat och 
motsvarar 3,4 procent av verksamhetens nettokostnader 
 
Periodens investeringar uppgår till 11,7 mnkr. Utgifterna består till största delen av 
investeringsprojekt inom VA-verksamheten, väghållning samt avfallsverksamheten. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden då både de finansiella målen samt 
verksamhetsmålen visar goda resultat. Prognosen för helåret visar samma resultat 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Tertialrapport 1 2022 Kommunen 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognosen för 2022 innebär ett förväntat överskott med 32,3 mnkr. Prognostiserat 
balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 32,3 mnkr, inga tidigare underskott finns att 
återställa. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 
20 mkr. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen 
till RUR högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att Lilla Edets 
kommun stärker den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 2022 för kommunen 
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Sammanfattning 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark 
ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 
utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och 
regioner inte rår över.På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av 
kriget i Ukraina.  

Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med kraftigt stigande 
pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med 
demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder 
brist på arbetskraft 

Periodens resultat uppgår till 36,0 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 12,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader (f år 14,6 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott 
motsvarande 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 3,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader. 

Periodens investeringar uppgår till 11,7 mnkr. Utgifterna består till största delen av investeringsprojekt 
inom VA-verksamheten, väghållning samt avfallsverksamheten. 

 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts under perioden då både de finansiella målen samt verksamhetsmålen visar 
goda resultat. Prognosen för helåret visar samma resultat 
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Tertialrapport 1 
2022-04-30 

 

Lilla Edets kommun tillämpar en styrmodell som baserar sig på tillitsbaserad styrning.  

Tillitsbaserad styrning (enligt Tillitsdelegationen) är: 

• Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 
• där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 
• Bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 

brukaren.  
  

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar: 

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.  
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, 

Målstyrning. 
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med 

tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning. 
 

 

  

509



  Kommunfullmäktige 
Tertialrapport 1 

     
 
 

5 
 

1. Förvaltningsberättelse 
 

1.1 Omvärldsanalys 
 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark 
ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 
utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och 
regioner inte rår över. 

På kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina. Kriget 
medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget 
och framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner. Inflationstakten har drivits upp till 
historiska nivåer och tillsammans med kraftigt stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten 
i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. 
Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.  

Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av 
situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion 
av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna 
förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras 
utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spär på den redan höga inflationen 

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas år 2021. Även 
2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat 
underskott 2023. 

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och 
regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år 
inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att 
behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder. 
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1.2 Viktiga händelser 
Vandringslederna inventeras inför upprustning 

I januari inleddes ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) för inventering och upprustning av Lilla 
Edets kommuns vandringsleder. Även kommuninvånarna har fått möjlighet att tycka till om och dela 
med sig av sina synpunkter och behov kring lederna. Projektet ska ge underlag för förslag på 
prioriteringar och fortsatt underhåll. Vad som sedan ska genomföras beslutas av samhällsnämnden. 
Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland.  

 

 
Öppna förskolans nya lokaler invigda 

16 februari invigdes Öppna förskolans nya lokaler. Zara Blidevik, ordförande i socialnämnden och 
Anna Chorell, ordförande i bildningsnämnden invigningstalade och klippte bandet tillsammans. 
Dagen bjöd bland annat på sång och rytmik av Kulturskolans personal, rundvandring i 
upplevelserummen, kompismålning för små och stora och fiskdamm för alla barn. 
 
Öppna förskolans verksamhet har i princip varit stängd sedan mars 2020 med undantag för kortare 
perioder när restriktionerna tillät. Det är både pandemin samt flytt till och renovering av nya lokaler i 
kommunhuset på Järnvägsgatan 12, som bidragit till detta. Tack vare flytten tillskapas åter en samlad 
familjecentral där mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppna förskolan finns under samma tak. 
 

 

 

  

511



  Kommunfullmäktige 
Tertialrapport 1 

     
 
 

7 
 

Nu är nya kommunchefen på plats! 

Sista februari började Elisabeth Linderoth sin nya tjänst som kommunchef i Lilla Edets kommun. 

— Det är så härligt att äntligen vara på plats! Nu ser jag framemot att lära känna organisationen, skapa 
relationer med medarbetare och politiker men också många värdefulla möten med de som bor och 
verkar i kommunen. Det ska också bli spännande att ta vid och fortsätta arbetet med utvecklingen av 
hela kommunen och inte minst med den nya visionen "Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans" 
som grund, säger Elisabeth Linderoth 

 

Nu inför Lilla Edets kommun telefonväxel i egen regi 

1 mars var det dags att starta upp kommunens telefonväxel i egen regi. Växeln är integrerad med 
kommunens Medborgarservice i kommunhuset. I mer än tio år har växeltjänsten köpts in från 
Stenungsunds kommun. Men nu strävar Lilla Edets kommun mot att utöka Medborgarservice och med 
tiden bygga upp ett kontaktcenter som hanterar inkommande frågor och ärenden på ett bredare plan. 
 
— Nu får vi möjligheten att själva ha direktkontakt med våra kommuninvånare via en viktig kanal som 
många använder sig av för att komma i kontakt med oss, säger Jennie Mattsson, samhällsvägledare i 
Medborgarservice 

Näringslivsveckan – en vecka med näringsliv och förtagande i fokus 

Vecka 14, 4–8 april satte Lilla Edets kommun ljus på kommunens näringsliv och företagande under 
Näringslivsveckan. Det vara andra gången som Näringslivsveckan arrangerades. 

Under veckan genomfördes bland annat en handelsfrukost på nya Café Slussen, Företagscentrum och 
kommunalråd gjorde flertalet företagsbesök, påskris placerades ut i tätorter, ett företagsregister blev 
tillgängligt via kommunens webbplats, ett nytt nummer av nyhetsbrev Näringsliv gavs ut och de som 
visat intresse för att eventuellt driva café i Ströms Slottspark träffade kommunen och fick en visning 
av parken och cafébyggnaden där. Och mycket mer! Varje dag kom det ut nyheter som var intressanta 
för företagare eller den som är nyfiken på näringslivsfrågor i kommunen.  

Sanny Mattelin ny VD på EdetHus 

I mitten av april blev det klart att Sanny Mattelin blir ny VD på EdetHus från 1 augusti när nuvarande 
VD Lars Wijkmark går vidare till nya utmaningar. Rekryteringsgruppen var enig att välja Sanny Mattelin, 
där Edethus styrelseordförande Andreas Nelin, vice ordförande Bert Åkesson, Edethus ekonomichef 
Åsa Tapper samt kommunchef Elisabeth Linderoth ingick utöver rekryteringsbyrån. Styrelsen 
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fördethus beslutade enhälligt på ett extra insatt styrelsemöte den 13 april att anställa Sanny Mattelin 
som ny VD.  

 

 

 

 

Företagsklimatet i Lilla Edet klättrar mest i Göteborgsregionen 

21 april presenterades resultaten i årets Insiktsmätning. Insikt är en årlig undersökning där 
företagare som haft ärenden hos kommunen skattar servicenivån. Lilla Edets kommun placerade sig i 
år på plats 66 av totalt 198 deltagande kommuner, 2020 hade Lilla Edet plats 147. Kommunens totala 
NKI är 77 (max 100) och är enligt betygsskalan ett högt betyg. Betyget ger oss en andraplats i 
Göteborgsregionen, GR. Glädjande nog gör resultatet att Lilla Edets kommun har utsetts till Årets 
Klättrare i GR!  

 

Kommunen med i pilotprojekt med Generation Pep 

30 mars fick Lilla Edets kommun besök av Carolina Klüft och Matti Leijon från Generation Pep.  Efter 
en peppande och inspirerande förmiddag laddar nu Lilla Edets kommun för att dra i gång nya 
folkhälsoinsatser riktat mot barn och unga tillsammans med Generation PEP! Tillsammans med fem 
andra kommuner har Lilla Edets kommun blivit utvald att delta som pilotkommun när ett nytt verktyg 
ska utformas för att skapa vägledning och stöd för Sveriges 290 kommuner, med fokus på fysisk 
aktivitet och matvanor. 
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Generation PEP startades på initiativ av kronprinsessparet och har som vision att alla barn och unga i 
Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.  

 

 

 

Frendos självtvätt invigd 

8 april invigde Frendo sin nya satsning – en självtvätt. Kommunalråd Julia Färjhage klippte bandet och 
höll invigningstalet, därefter följde tal från Företagarnas ordförande Richard Cander. En av 
kommunens bilar premiärtvättades – självklart med ett strålande resultat! Besökarna bjöds på bubbel 
och tårta.  

I sitt invigningstal talade Julia Färjhage om vikten av att alla hjälps åt att utveckla kommunen och 
tackade Lena och Christian Berg, ägare till Frendo, för deras satsningar genom åren för att ge ökad 
service till kommuninvånarna. I december invigdes den nya Frendo-butiken med dess café, men då 
hade ännu inte självtvätten hunnit bli klar. 
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2. Sammanfattning av ekonomi  
2.1 Resultat 
 

      Prognos    

Årets resultat, Mnkr 202204 202104 202212 202112 

Årets resultat 36,0 39,1 32,3 71,7 

Årets resultat enligt balanskravet 36,0 39,1 32,3 71,7 
 

 

Periodens resultat uppgår till 36,0 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 12,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader (f år 14,6 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott 
motsvarande 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat och motsvarar 3,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader. 

 

2.2 Verksamhetens nettokostnader  
 

  Prognos        

Nettokostnader (%) 202212 202112 202012 201912 

Årlig förändring, nettokostnader 10,9% 5,7% -0,7% 5,7% 

Årlig förändring, skatter och utjämning  4,3% 4,6% 5,8% 2,7% 

Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 97,8% 96,6% 95,6% 101,8% 

     
 

Den del av kommunens verksamheter som finansieras med skatteintäkter och kommunal utjämning 
kallas nettokostnader. I ett längre perspektiv kan nettokostnaderna inte tillåtas öka mer än de angivna 
intäkterna. Den senaste treårsperioden 2019–2021 uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen till 
3,6 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 4,4 procent. Enligt prognosen för 2022 blir den 
genomsnittliga nettokostnadsökningen för 2020-2022 5,3 procent medan skatteintäkterna i 
genomsnitt ökar 4, procent för samma period.  

Nettokostnadernas förhållande till skatter och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 100 procent 
så att det utrymme som då finns kvar kan användas för eventuell amortering av lån, investeringar 
och/eller sparande. Enligt prognos för 2022 beräknas nettokostnaderna uppgå till 97,8 procent av 
skatter och utjämningsbidrag vilket är 1,2 procentenhet sämre jämfört med 2021. 
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2.3 Soliditet 
 

Soliditet   202204 20212 

Soliditet enligt balansräkningen  36,6% 31,7% 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse  5,1% 1,9% 
 

Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 31,7 procent vid helårsbokslutet till 36,6 
procent per 2022-04-30. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår vid periodens 
utgång till 5,1 procent vilket är en förbättring med 3,2 jämfört med utgången av 2021. Den förbättrade 
soliditeten beror på det positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar i förhållande 
till skulderna för perioden. 

2.4 Budgetföljsamhet  
 

  Prognos          

Budgetavvikelse, Mnkr 202212 202112 202012 201912 201812 

Nämndverksamhet 0,3 19,7 11,3 -36,0 -12,8 

Finans 14,6 38,5 23,1 12,4 17,1 
Summa 14,9 58,2 34,4 -23,6 4,3 

 

Nämndernas samlade resultat har de senaste åren varit negativa med undantag för 2020. Prognosen 
för 2022 är en positiv budgetavvikelse på motsvarande 0,3 mnkr. Finansen prognostiserar ett överskott 
med 14,6 mnkr gentemot budget vilket gör att total budgetavvikelse för kommunen blir positiv och 
uppgår till 14,9 mnkr.  

 

2.5 Balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserv  
 

  Prognos 

Balanskravsutredning, Mnkr helår 2022 

  
Årets resultat 32,3 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 32,3 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 

Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 
Balanskravsresultat 32,3 

Balanskravsunderskott att reglera inom 3 år 0,0 
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Summa  32,3 

Balanskravsresultat att reglera inom 3 år 0,0 
 

 

 
En så kallad balanskravsutredning ska genomföras varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. 
Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska kommuner och regioner budgetera så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges 
när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras enligt 11 kap. 12 § 
kommunallagen.  

Prognostiserat balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 32,3 mnkr, inget underskott sen tidigare år 
finns att återställa. 

Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till maximalt 20 mnkr.  

 

2.6 Likviditet 
 

Kassalikviditet   202204 202112 

Kassalikviditet  128,6% 109,4% 
 

Kassalikviditeten har förstärkts under perioden på grund av minskning av de kortfristiga skulderna 
samt att kommunen visar på ett positivt resultat. För övriga kommentarer kring kommunens likviditet, 
se avsnittet Kassaflödesanalys.  

 

3. God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 
hushållning att: 

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 
• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att uppfyllas 

under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts under perioden då både de finansiella målen samt verksamhetsmålen visar 
goda resultat. Prognosen för helåret visar samma resultat 
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3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning  
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Det här innebär att ingen generation 
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen skall ange en tydlig 
ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna 
bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till 
kommunens egna förhållanden och omständigheter. 

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens 
finansiella ställning är de finansiella målen följande: 

 

Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2022 

2022 års resultat ska vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. Kommunen behöver stärka 
sina resultat på sikt. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med effektiviseringar av 
verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En utgångspunkt att arbeta 
utifrån är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje enskilt år 

 

Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensions-
förpliktelser 

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. 
Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.  

 

3.1.1 Uppföljning av finansiella mål  
 

Båda de finansiella målen har uppfyllts för perioden och bedöms även uppfyllas vid årets slut: 

Finansiellt mål nr 1 Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens 
nettokostnad 

Varför är detta mål prioriterat? För att klara det långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat 
av verksamhetens nettokostnad behöver alla verksamheter 
ställa om och effektivisera ytterligare då effekterna många 
gånger är förskjutna i tid. 

Vad är problemet/utmaningen idag? Kommunen har en svag finansiell ställning vilket till stor del 
beror på flera års svag budgetföljsamhet. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

Resultat över 1 procent av verksamhetens nettokostnader. 

Valda strategier för måluppfyllelse Fokusera på de områden där kommunen ligger högt i 
strukturkostnadsindex och anpassa de verksamheterna till 
betydligt lägre nettokostnader. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna. 
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Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Periodens resultat uppgår till 36,0 mnkr vilket motsvarar 12,4 procent av verksamhetens 
nettokostnader. Prognostiserat helårsresultat uppgår till 32,3 mnkr vilket motsvarar 3,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader. 

 

Finansiellt mål nr 2 Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv 
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

 
Varför är detta mål prioriterat? Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på 

lång sikt. Minskar skuldbelastningen frigörs därmed utrymme 
på driftsresultatet. 

Vad är problemet/utmaningen idag? Kommunen har en negativ soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser vilket i sin tur minskar kommunens 
finansiella handlingsutrymme. 

Vilka konkreta resultat är önskvärda inom 
målområdet? 

Att årligen förbättra soliditeten och på sikt nå en positiv 
soliditet. 

Valda strategier för måluppfyllelse Att stärka kommunens årliga resultat genom ökad 
budgetföljsamhet. 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Förbättrad budgetföljsamhet och förstärkt dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
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Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
 

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser uppgår per 2022-04-30 till 5,1 procent jämfört med 
2,3 procent 2021-12-31. Enligt prognosen kommer årets resultat på 32,3 mnkr i kombination med en 
ökad likviditet bidra till att soliditeten förbättras vid utgången av 2022. Enligt lagkrav ska kommuner 
vid långtidshyra av tillgångar göra bedömning om det ska vara finansiell leasing eller ej, vilket Lilla Edet 
tidigare har gjort beträffande långtidshyrning av inventarier. Under 2022 har arbetet påbörjats med all 
långtidshyrning av fastigheter och lokaler vilket gör att när det arbetet är klart kommer soliditeten att 
påverkas negativt.  

 

4. Uppföljning av kommunfullmäktiges målområden  
 

Målområde nr 1   Bra boende och livsmiljö   
   

Varför är detta område prioriterat?   • Bra boende och livsmiljöer skapar en attraktiv kommun 
med kommuninnevånare som trivs, är trygga och nöjda   

• Det ger ett bra hållbart samhälle att leva, verka och vistas 
i under alla skeden i livet    

• Bra boende och livsmiljöer kan minska segregation och 
sociala klyftor i samhället 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?    

• Befolkningsutvecklingen    
• Tillgång till VA, infrastruktur och kollektivtrafik    
• Bostäder av olika typer (flerfamiljshus, radhus, villor) med 

olika upplåtelseformer (hyra, bostadsrätt, äganderätt) i 
samma område och på olika platser i kommunen   

• God utformning av rummen (gator, torg, parker, ytor 
etc.) mellan byggnaderna med avseende på funktion, 
estetik och teknik   

• Ytor för rekreation, fritid, lek och välbefinnande   
• Tillgång till samhällsservice så som skola, förskola, 

räddningstjänsten, bibliotek, vård, handel etc.   
• Strategiskt planerade verksamhetsområden i förhållande 

till bostadsområden och kollektivtrafik    
• Samordning av platsers funktioner så de kan samutnyttjas 

mer över tid 
Vilka effekter är önskvärda inom området?    • Ett hållbart samhälle sett till livskvalité, miljö och 

ekonomi (ekologiskt, socialt, ekonomiskt)   
• Människor/medborgare som trivs, har god hälsa och 

känner stolthet över sin kommun   
• Samordnade, transparenta och effektiva processer inom 

kommunen   
• Befolkningstillväxt som följer målet för bostadsförsörjning 
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Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen   
Graden av måluppfyllelse är svår att följa upp eftersom mätetalen för målet dvs Förbättra resultatet 
från 2019 i Nöjd regionindex (NRI) och Förbättra resultatet av SCB:s medborgarundersökning2021 - 
Kommunen är en bra plats att bo och leva på inte har tagits fram för 2022 ännu. Grad av måluppfyllelse 
har därför bedömts utifrån genomförandeplanens förverkligande. Sju av tio aktiviteter har genomförts 
eller bedömts kunna genomföras under 2022. 
 
Följande aktiviteter som skall genomföras 2022 har genomförts: 
Kontinuerligt reviderad tidplan och prioriteringsordning för strategisk och detaljerad planering är 
beslutad 
Inventering av vandringsleder 
Upprustning av lekplatser (pågår till 2026) Lekplats på Götaslätten och Pilgårdsgatan är färdigställda. 
 
Följande aktiviteter som skall genomföras 2022 pågår och bedöms slutföras 2022: 
Belysningsplan. 
Utvecklingsplan för Ströms slottspark. 
Upprustning Strömsparken inklusive lekplats (pågår till 2030) 
Upprustning av torget i Lödöse - förberedande arbete pågår 
 
Följande aktiviteter som skall genomföras 2022 har inte startat: 
Förstudie inför framtagande av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Lilla Edet/Ström 
Samordna strategisk planering och detaljplanering med planering för VA, infrastruktur, miljö och 
förbättrad folkhälsa 
Revidering av investeringsprocessen lokaler (lokalanskaffningsprocessen) 
 
Utifrån målområdets genomförda och planerade aktiviteter görs värderingen att måluppfyllelsen 
bedöms vara godkänd i nuläget. 
  
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för målperiodens slut   
För aktiviteter som pågår om skall slutföras under 2022 krävs prioritering och tät uppföljning. 
För att genomföra aktiviteter som inte startat än men som skall slutföras under 2022 kan förutom tät 
uppföljning och prioritering även krävas extra resurser.   
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Målområde nr 2  Ökad hälsa och välbefinnande  
  

Varför är detta område prioriterat?  • Ökad hälsa och välmående ger trygga medborgare. 
Mår vi bra och inte är otrygga med att vistas utomhus, 
eller i vissa områden, så ökar engagemanget för att 
utveckla vårt samhälle tillsammans 
• Lilla Edets kommun ligger högt i psykisk ohälsa, lågt i 
skolresultat (meritvärde åk 9) och har hög andel familjer 
som upplever våld i nära relation 
• Ökad hälsa ger fler medborgare som har förmågan 
att aktivt bidra till kommunens utveckling på flera 
områden och nivåer 

Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Övergripande områden för alla medborgare är 
hälsosam mat, god sömn och frekvent rörelse samt goda 
sociala kontaktytor 
• Erbjuda vårdnadshavare ökat stöd i att själva kunna 
agera tryggt i sin föräldraroll 
• För äldre motverka ensamhet och stimulera till 
fortsatt lärande och rörelse 
• Tät samverkan, även operativt, mellan flera nämnder 
och mellan nämnder och föreningsliv 

Vilka effekter är önskvärda inom området?   • Ökad andel godkända betyg i alla ämnen i 
grundskolan och gymnasieexamen inom tre år samt 
meningsfull fritid 
• Färre familjer i kommunen som behöver särskilt stöd 
• Trygga och fysiskt aktiva barn och ungdomar 

 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen 
Särskilt fokus kring barn och ungas situation är tydligt uttalat från fullmäktige. Social kartläggning är 
2020 färdigställd och redovisad. Det gäller även ungdomsenkäten LUPP (våren 2021). Dessa visar på 
att ett fortsatt fokus på målområde ökad hälsa och välbefinnande är nödvändigt då resultaten delvis 
inte pekar i rätt riktning. Andra undersökningar är genomförda av GR, Skolinspektionen och oss själva. 
Utfallet i undersökningarna gällande trygghetssiffran, varierar beroende på vilken undersökning 
och/eller åldersgrupp vi tittar på, mellan 60–95 % är andelen som upplever sig trygga. Tydligast är att 
när någon som är känd för eleverna ställer fråga om till exempel trygghet då ser vi mycket höga siffror.  
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Resultat (meritvärde) för åk 9 (våren -21) ligger på högre nivåer än tidigare och är ett tydligt ett kvitto 
på att vi arbetat i rätt riktning, Lilla Edet har lämnat gruppen för de lägsta 25 % resultaten i riket, men 
samtidigt är det viktigt att beskriva att värdet fortfarande ligger under genomsnitt för riket. Arbete 
kvarstår med andra ord. Resultaten för nuvarande åk 9 (våren 2022) är ännu inte klara men här finns 
stor risk för ett lägre resultatutfall jämfört med våren 2021. Arbete pågår och resultat kan redovisas i 
höjd med tertialrapport 2. 
 
För att flytta fram positionerna i resultaten  är bedömningen att förstärkningar inom den sociala sfären 
för eleverna behövs förstärkning av ej undervisande personal som arbetar nära eleverna har därför 
under hösten 2021 genomförts. Ungdomscoachgruppen har förstärkts med två heltidstjänster samt 
ytterligare en kurator på högstadiet. Totalt har vi nu två kuratorer knutna till högstadiets åldrar.  
 
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för målperiodens slut  
En reell bedömning är att det stora uppdraget nu ligger framför oss då det finns stora utmaningar 
beskrivna av skolan för elever i åk 8–9 från hösten 2021/våren 2022. Närvaro och motivation i 
kombination med trygghet och studiero blir därför målområden att fokusera på till hösten och 
framöver. Flera insatser planeras därför under kommande läsår i syfte att inte låta resultaten sjunka. 
För att lyckas med det krävs troligen stora insatser med ett riktat och uthålligt fokus.  
 
Arbetet med att förbereda sektor Bildning och Socialtjänst att använda vår variant av den så kallade 
Skottlandsmodellen pågår och framtagning av en fungerande arbetsmodell sker löpande under 2022. I 
ett större perspektiv är trygghetsskapande åtgärder för alla medborgare ett prioriterat område.  
Kriterier för måluppfyllelse har formulerats vilket underlättar uppföljningsarbetet. Olika aktiviteter 
finns och fler planeras. En tydlig inriktning på aktiv fritid för unga pågår och en satsning på olika pröva-
på-aktiviteter pågår via ungdomscoacherna. Syftet är att det ska leda till ett ökat intresse bland 
ungdomar för att engagera sig i aktiviteter som gynnar hälsan.  
 
Kulturhuset Eden ska bidra med ökad bredd på inkluderande kultursatsningar och på sikt ska flera olika 
typer av arrangemang kunna erbjudas medborgarna. Det ska medverka i att bryta den långvariga 
isolering flera medborgare upplevt över lång tid.  Att bryta isolering och bidra till att fler medborgare 
kan hitta meningsfulla aktiviteter är därför viktiga ingredienser för en ökad psykisk hälsa. För att lyckas 
med det behöver kommun och föreningsliv tillsammans planera och genomföra aktiviteter. 
 
Avgörande för hållbarhet i planerade åtgärder blir kontinuitet. Vi ska med andra ord inte planera för 
kortsiktiga åtgärder. 
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Målområde nr 3  Hållbar miljö  
  

Varför är detta område prioriterat?  • Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att 
åstadkomma en god livsmiljö 
• För att dagens behov ska kunna tillfredsställas utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov 
• För att möta behov hos dem som lever, verkar och 
vistas i Lilla Edets kommun 
• För att vara ett gott föredöme för kommuninvånare 
och andra lokala aktörer    

  
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Klimat och energi   
• Omställning till fossiloberoende   
• Kemikalier och förorenad mark   
• Naturmiljöer   
• Samverkan med näringsliv och samhälle   
• Kommunicering med medborgarna   

  
Vilka effekter är önskvärda inom området?   • En giftfri kommun   

• Kontinuerligt ökande grad av återvunnet matavfall   
• Ekosystemtjänster kartläggs och används som ett 
underlag vid fysisk planering, exploatering och 
förvaltning   
• Kommunens klimatpåverkan har analyserats och 
genom aktiva åtgärder minskats kopplat till åtgärder inom 
Klimat 2030   
• Värdefull tätortsnära natur skyddas mot 
exploatering    

  
 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen  
Resultatet från rankingen av ”Sveriges miljöbästa kommun 2021”, vilket är angivet som grund för 
måluppfyllelse, har inte presenterats än. Förra året steg kommunen från plats 231 till 179.  
Bedömning av måluppfyllelse nuläge baseras till viss del på genomförda aktiviteter och åtgärder som 
är kopplade till målet hållbar miljö men som inte mäts i enkäten. 
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Programmet om ett giftfritt Lilla Edet har åter följts upp och reviderats under våren. Samtliga sektorer 
har varit delaktiga i arbetet och ett flertal åtgärder har genomförts i enlighet med planen. En del 
åtgärder hanns dock inte med till angivet slutdatum och arbetet fortsätter utifrån det reviderade 
programmet under 2022. 
 
Kommunens införande av matavfallsinsamlingen har stannat upp som en följd av personalomsättning 
och förändringar i organisationen. Införande av matinsamling är en viktig åtgärd i kommunens arbete 
mot en hållbar miljö.  
 
Naturvärden och ekosystemtjänster bevakas av enskilda handläggare i samband med olika ärenden, 
men rutiner, strategier eller politiska beslut för detta arbete saknas.   
En strategi för att genomföra klimatrelaterade åtgärder har tidigare saknats i kommunen, men under 
hösten 2020 genomfördes ett arbete med att ta fram klimatlöften inom ramen för Klimat 2030, ett 
regionalt klimatrelaterat samverkansprojekt under ledning av länsstyrelsen och regionen. Under 
hösten 2022 tog kommunstyrelsen beslut om nya klimatmål.  
   
Sammanfattningsvis så konstateras att flera aktiviteter och åtgärder genomförts men att både kvalitet 
och kvantitet kan förbättras. Endast en del av de önskade effekterna som beskrivits för målet har 
uppfyllts. 
   
Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår  
Att anställa en samordnande tjänst för att arbeta med målet Hållbar miljö har länge bedömts vara den 
åtgärd som skulle kunna påverka måluppfyllelsen i störst omfattning. Till verksamhetsåret 2022 har ett 
tillskott i budget möjliggjort att en rekrytering av en sådan tjänst har kunnat genomföras. 
 
Bedömning av måluppfyllelsen för helåret 2022 är försiktigt optimistisk, främst beroende på 
rekryteringen av en miljöstrateg som börjar i augusti och bör hinna bidra till en bättre måluppfyllelse. 
Dessutom har arbetet med klimatlöften, ett giftfritt Lilla Edet, åtgärder för ett ”Hållbart Västra 
Götaland” involverat ett flertal fasta kontaktpersoner i organisationen. Genom detta har det skapats 
en struktur i organisationen vilket underlättar för kommunicering och uppföljning samt möjligheten 
att kunna lyfta hållbarhetsfrågor internt i kommunorganisationen och hålla arbetet kring dessa vid liv 
på sikt. På kortare sikt fortsätter fokus att ligga på att genomföra redan beslutade åtgärder. 
 

 

 

Målområde nr 4  Attraktivt företagsklimat  
  

Varför är detta område prioriterat?  • Med ett aktivt lokalt näringsliv stärks skattebasen, och 
därmed möjligheterna att erbjuda kommuninvånare en bra 
välfärd och en attraktiv miljö att leva och verka i 
• Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare 
att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare 
kommer i arbete och skatteintäkterna ökar 
• Skapar fler arbetstillfällen som ger människor 
möjligheten att försörja sig 
• 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen   
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• 75 % av skatteintäkterna kommer från privata sektorn i 
regionen 

  
Vilka olika delområden är särskilt 
viktiga/väsentliga/kritiska inom området?   

• Tillgång till verksamhetsmark, lokaler och förbättrad 
infrastruktur   
• Service, bemötande och korta handläggningstider till 
och för våra företag   
• Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.  

  
Vilka effekter är önskvärda inom området?   • Att kunna erbjuda rätt verksamhetsmark och lokaler 

samt en infrastruktur som gynnar näringslivet   
• Nöjda företag som växer, är lönsamma och anställer 
fler 
• Fler företagsetableringar   
• Högre betyg i rankningar som berör kommunens 
näringsliv 

  
 

Grad av måluppfyllelse (nuläge) 
 

 
 

Prognos av måluppfyllelse (helår) 
 

 
 

Sammanfattande analys och slutsatser som motiverar ovanstående ställningstagande vad gäller 
måluppfyllelsen  
Insiktsmätningen som redovisades i april visar en ökning av NKI (Nöjd kund index) från 70 till 77. NKI 
77 bedöms vara ett högt betyg. Mätningen visar även att företag är nöjdare med kommunens 
myndighetsutövning. Mätningens utfall innebar även att Lilla Edets kommun utsågs till Årets Klättrare 
och en andraplacering i Göteborgsregionen. Lilla Edet hamnar på plats 66 utav de 198 kommuner som 
deltog. En av indikatorerna för målet är att förbättra alternativt behålla resultatet i insiktsmätningen 
och det uppfylldes. 
 
I Svensk Näringslivs undersökning om företagsklimatet som presenterades i maj 2021 går Lilla Edets 
kommun framåt inom 11 av de 12 områdena. I det sammanfattande omdömet stiger vi +0,2 till 3,1, 
vilket är ett godkänt resultat. I rankingen som presenterades i september 2021 steg Lilla Edet 30 platser 
i mätningen och hamnade på plats 229.  De två andra indikatorerna för målet är förbättrat resultat i 
rankningen och förbättrat resultat i sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning, 
vilka båda uppfylldes. Men så länge kommunen ligger på plats 229 utav 290 kommuner kan inte målet 
räknas som uppnått. 
 
Företagen i Lilla Edet har överlevt pandemin relativt bra då vår besöksnäring inte är så utvecklad. 
Många valde att handla på hemmaplan och handeln i Lilla Edets kommun gick på högvarv.  Trots 
pandemin har det inte lagts några varsel i kommunen och endast någon enstaka konkurs som kan 
relateras till pandemin.  
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Strategier och åtgärder för att förbättra (eller bibehålla) nuvarande måluppfyllelse inklusive målprognos 
för helår  
I december antog det reviderade näringslivsstrategiska programmet och arbete med 
handlingsprogram och aktiviteter är påbörjat tillsammans med samtliga sektorer. Det 
näringslivsstrategiska programmet går hand i hand med Göteborgsregionens näringslivsstrategiska 
program och dess regionala mål.  
 
Kommunikationen till både etablerade och nystartade företag har förstärkts genom återupptagandet 
av nyhetsbrev till näringslivet, fler företagsbesök, och erbjudanden från samarbetspartners. 
Kommunikationen riktad till företag ökades kraftigt och har som mål att ha en nyhet varje vecka. Under 
2021 publicerades 49 nyheter i jämförelse med 19 stycken 2020. Hittills har 31 nyheter och fyra 
nyhetsbrev publicerats under 2022. En näringslivsvecka har införts med extra fokus på företagandet 
med företagsbesök, handelsfrukost, nyheter och tjänster för företagare. Näringslivsveckan kommer att 
vara ett återkommande inslag två gånger om året.  En föreläsning om företagens villkor har genomförts 
tillsammans med Företagarna. Föreläsningen vände sig till kommunens alla chefer och tjänstepersoner 
som har företagskontakter. Kommunen har god hjälp av Business Region Göteborg och deras expertis 
och erbjudanden till företag.   
 

5. Uppdrag 2022 från kommunfullmäktige  
 

Uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
 Uppdraget är eller beräknas bli färdigställt innan årets slut.  
 Uppdraget kommer att vara delvis färdigställt vid årets slut.  
 Uppdraget beräknas inte bli färdigställt innan årets slut.  
  

Kommunfullmäktige har för verksamhetsåret 2022 gett kommunstyrelsen/sektor kommunledning 
följande uppdrag: 
 

Uppdrag Status Kommentar Prognos 
Kommunen ska vara 
digitaliserad 2022  

Pågående Kommunen fortsätter utveckla e–
tjänster efter de behov som kommer 
från verksamheterna. Vi har i dag ett 
flertal e-tjänster både interna och 
externa som en grund till lansering av 
“Mina Sidor”.  
 
Vi arbetar för att skapa ett 
helhetsperspektiv när vi nyttjar 
digitaliseringen.  
 
En digitaliseringsstrategi är framtagen 
som ska ligga som stöd för 
digitaliseringen för hela kommunen. 
Informationssäkerheten är en naturlig 
del i digitaliseringens arbete framåt. 
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Rikta folkhälsoarbetets 
åtgärder mot 
fullmäktiges målområde 
ökad hälsa och 
välbefinnande  

Pågående Utifrån kommunens folkhälsoprogram 
och fullmäktiges mål och uppdrag pågår 
flera insatser för att främja hälsan och 
förebygga ohälsa. Eftersom det finns ett 
starkt samband mellan utbildningsnivå 
och hälsa så arbetar flera av 
kommunens sektorer för barn och unga 
med tidiga insatser för fullföljda studier, 
fysisk- och psykisk hälsa men också 
inom säkerhet och trygghet.  
 
Under våren har arbetet inom 
pilotprojektet med Generation Pep 
intensifierats.  
För äldre pågår ett arbete för att 
förebygga ohälsa bland annat 
fokusgrupper för äldre och planering för 
senior sport school. 

 

Ett Lilla Edet fritt från 
våld  

Pågående I samverkan mellan sektorerna 
kommunledning, socialtjänst och 
bildning pågår ett långsiktigt 
förebyggande arbete. 
Bland annat fortsätter arbetet med 
föräldrastöd genom utökade 
hembesöksprogram, 
föräldrastödsprogram och 
föräldracaféer. Unga utbildas inom 
våldsprevention i skolan.  
 
Den utbildningsinsats för chefer, som 
påbörjades under 2021, har fortsatt 
under första tertialen. Ett fördjupat 
stödmaterial inom våld i nära 
relationer, för chefer är i framtagande.  
 
För att få till ett övergripande, 
strukturerat och systematiskt arbete 
har arbetet med att ta fram en 
handlingsplan inom en kommun fri från 
våld påbörjats. Planering inför höstens 
kampanjvecka ”en vecka fri från våld” 
och samverkan med civilsamhället är i 
gång. 

 

Planera för alternativa 
boendeformer för äldre 

Pågående Tjänstemän från socialnämndens 
verksamheter är delaktiga i planeringen 
av Edethus planerade trygghetsboende 
på Ängshöken 2. 

 

Fortsätta heltidsresan Pågående Arbetet pågår med schemaplanering 
och bemanning för att få heltidsresan 
att gå ihop med grund i 
bemanningshandboken.  
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Ett lokalt avtal är slutet 
med Kommunal. Målet är att alla 
medarbetare inom äldreomsorgen 
(hemtjänst och SÄBO) under 2022 ska 
erbjudas heltid.  

Implementera 
Skottlandsmodellen för 
att fånga upp och ge ett 
samlat stöd till barn- och 
unga 

Pågående En projektgrupp har fått uppdraget att 
implementera Skottlandsmodellen. 
 
För att skapa ett underlag och en 
nulägesbeskrivning hölls en workshop 
18 mars med personal från olika 
sektorer i kommunen samt olika 
vårdinstanser. Projektgruppen håller nu 
på att ta fram en projektplan. 
Projektgruppen gör sig nu beredda att 
testköra delar av arbetsmetoden från 
augusti månad.  
 
Projektdelen med att ta fram en 
plan/metod planeras kunna avslutas 
och sammanfattas i december 2022. 

 

 

 
 

 

6. Sammanfattning av kommunfullmäktige och nämnder 
 

Nedan redovisas nämnders resultat och helårprognos efter tertial 1. Djupare analys och fler detaljer 
finns att läsa i respektive nämndsrapport.  

 

6.1 Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 11  0  0  0  11  0  0  0  
Personalkostnader -346  -86  -139  53  -367  -418  -418  0  
Övriga kostnader -4  -3  -163  160  -346  -489  -489  0  
  -339  -89  -302  213  -702  -907  -907  0  

 

April månads utfall visar på en nettokostnad om 0,01 mnkr. Den stora avvikelsen mot föregående år 
beror på minskade arvoden till förtroendevalda. 
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6.2 Kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 0  0  0  0  0  0  0  0  
Personalkostnader -34  -29  -53  24  -85  -159  -159  0  
Övriga kostnader -14  -348  -217  -131  -720  -651  -651  0  
  -48  -377  -270  -107  -805  -810  -810  0  

 

Nettokostnaderna för kommunrevisionen uppgår till 0,4 mnkr den sista april. Den externa revisionen 
har ökat på grund av högre lagkrav för revisorerna.  
 

6.3 Överförmyndarnämnd 
 
Överförmyndarnämnden        
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg 

år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 
Personalkostnader -94 -99 -167 68 -403 -500 -500 0 
Övriga kostnader -388 -383 -388 5 -1 120 -1 165 -1 165 0 
  -482 -482 -555 73 -1 523 -1 665 -1 665 0 

 
Nettokostnaderna för överförmyndarnämnden uppgår till 0,5 mnkr den sista april. Alla kostnadsposter 
bedöms följa planen. 
 

6.4 Valnämden 
 

Valnämnden         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 0  188  0  188  0  423  0  423  
Personalkostnader 0  -21  -100  79  -1  0  -300  300  
Övriga kostnader 0  -1  0  -1  0  0  0  0  
  0  166  -100  266  -1  423  -300  723  
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Nettokostnaderna för valnämnden uppgår till 0,2 mnkr den sista april. Alla kostnadsposter bedöms 
följa planen.  

 
6.5 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 6 251  6 712  6 635  77  20 085  19 905  19 905  0  
Personalkostnader -9 773  -10 480  -11 625  1 145  -29 460  -33 409  -34 875  1 466  
Övriga kostnader -25 456  -25 257  -27 891  2 634  -76 784  -82 259  -83 673  1 414  
  -28 978  -29 025  -32 881  3 856  -86 159  -95 763  -98 643  2 880  

 

Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under tertial 1 2022 
visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5). Verksamhetsperspektivet och 
medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas 
till godkänd nivå utifrån krav och mål (nivå 6). Prognos för helåret är att samma kvalitet ska bibehållas 
inom samtliga perspektiv förutom verksamhetsperspektivet där ambition är att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå (nivå 5). 

Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelse i nuläge är att 
uppsatta mål uppfylls under året; prioritet målområde 1, Effektiv resursanvändning, är graderat som 
godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, 
Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara godkänt med varning under tertial 1 men med prognos att vara 
godkänt utan varning på helår. Samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering, 
målområde 4, Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens invånare, 
målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt prioriterat målområde 
6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet. Det innebär att samtliga prioriterade 
målområden arbetas med och bedöms ha en godkänd måluppfyllelse vid årets slut. 

Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli färdigställda 
innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn inom Mål- och resursplan 2022. 

Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med samma period 
föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, men den totala sjukfrånvaron 
ökar något när man jämför mot samma period föregående år. 

För perioden januari till och med april är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 3,9 mnkr, detta 
är främst kopplat till lägre personalkostnader, lägre övriga verksamhetskostnader samt lägre 
kostnadsutfall för lokaler och köp av huvudverksamhet under första perioden av året i förhållande till 
budget. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 2,9 mnkr vid årets slut vilket 
hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än budgeterat 

 

531



  Kommunfullmäktige 
Tertialrapport 1 

     
 
 

27 
 

 

 

6.6 Socialnämnden 
 

Socialnämnden         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 20 843  23 856  20 137  3 719  75 157  61 334  60 411  923  
Personalkostnader -82 903  -87 230  -86 686  -544  -261 084  -261 303  -260 057  -1 246  
Övriga kostnader -40 118  -47 171  -42 918  -4 253  -127 803  -141 650  -128 755  -12 895  
  -102 178  -110 545  -109 467  -1 078  -313 730  -341 619  -328 401  -13 218  

 

Socialnämnden redovisar för tertial 1 2022 ett underskott på 1,1 mnkr, vilket motsvarar en 
budgetavvikelse på cirka 1%.   

Köpt vård för barn och unga överskrider periodbudgeten med 3,15 mnkr och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) gör därför ett totalt underskott för perioden med 3 mnkr. Övriga verksamheter 
(övergripande, äldreomsorg och funktionsstöd) redovisar överskott tertial 1.  

Prognosen för hela året för socialnämndens verksamheter är ett överskridande med 13,2 mnkr.  

Det prognostiserade överskridandet beror till största del på ökade placeringskostnader för barn och 
ungdomar. Prognosen är att kostnaderna för köpta platser barn och unga 2022 kommer att vara 12,3 
mnkr dyrare än 2021 och 10,4 mnkr högre än budgeterat. Andra orsaker till det prognostiserade 
överskridandet är nya beslut om bostad med särskild service enligt LSS där externa platser måste köpas 
då det är fullt i gruppbostäder i egen regi och volymökning inom personlig assistans.  

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat jämfört med samma period förra året och även antalet 
hushåll som fått försörjningsstöd har minskat.   

I början av året köptes en genomlysning av hemtjänsten in med fokus på resurseffektivitet då 
kostnaderna för hemtjänsten ökat och en djupare analys av detta behövdes. Utifrån resultatet av 
analysen har ett arbete börjat för att minska kostnaderna.   

De verksamheter som varit stängda under Coronapandemin, till exempel öppna förskolan och 
träffpunktverksamheterna, har nu kunnat öppna igen.  

Kommunfullmäktige har för verksamhetsåret 2022 sju uppdrag som socialnämnden ansvarar för eller 
ska bidra till. I tertial 1 är arbetet påbörjat i samtliga sju uppdrag.   
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6.7 Bildningsnämnden 
 

Bildningsnämnden         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 16 186  17 472  13 737  3 735  49 375  47 911  41 211  6 700  
Personalkostnader -68 745  -71 537  -72 164  627  -214 217  -216 491  -216 491  0  
Övriga kostnader -65 391  -65 914  -70 425  4 511  -196 554  -205 977  -211 277  5 300  
  -117 950  -119 979  -128 852  8 873  -361 396  -374 557  -386 557  12 000  

 

Kvalitetsuppföljning sker löpande och under god styrning från nämnd och sektor. Sammantaget är 
bedömningen att verksamheterna bedrivs med god kvalitet med fortsatt sikte på ökade resultat. Störst 
utvecklingspotential finns i nämndens två mål, vilket är rimligt. 

Personaluppföljning visar för perioden inga stora avvikelser och området bedöms ligga i balans. Viss 
avvikelse finns i området omsättning av några personalgrupper. Där pågår arbete i samverkan med 
facken. 

Ekonomin prognosticeras vara i balans. Periodens överskott ligger på 8.8 mnkr och prognos för helår 
är 12 mnkr. Av den summan är intäkter på 6.7 mnkr olika statsbidrag som inte budgeterats för. Flera 
ändringar kan fortfarande ske och t.ex. ser det nu 2022-05-23 och baserat på preliminär antagning för 
gymnasiet ut som en kostnadsökning sker på ca 2.5 mnkr för ökade volymer och val av nationellt 
program till hösten. Utöver det ska två nya avdelningar startas upp i förskolan (Klosteräng, Lödöse) 
och ett antal andra faktorer finns som kan påverka det ekonomiska utfallet för 2022. Bedömningen är 
ändå att så pass stor marginal finns att ekonomisk balans kan uppnås samtidigt som volymökningar 
hanteras och några pilotprojekt genomförs. 
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6.8 Samhällsnämnden 
 

  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 19 016  21 869  22 212  -342  63 062  66 178  66 633  -455  
Personalkostnader -8 158  -8 623  -9 060  437  -24 008  -27 180  -27 180  0  
Övriga kostnader -29 951  -34 951  -36 158  1 207  -100 843  -108 523  -108 478  -45  
  -19 094  -21 705  -23 007  1 302  -61 789  -69 525  -69 025  -500  

 

Samhällsnämndens ansvar verkställs inom sektor samhälle. Verksamheter som ingår i sektorn är 
Stadsmiljö, Anläggning fritid, Lokaler och föreningsstöd, Miljö, Bygglov, Kost, Lokalvård och 
vaktmästeri, Vatten och avlopp samt Avfall och återvinning.  

Denna tertialrapport utgör den första av tre för året, i vilken sektor samhälle arbetar efter kommunens 
tillitsbaserade styrmodell. I rapporten följs mål- och resursplan 2022 upp, det innebär att kvalitén i 
grunduppdraget, prioriterade målområden och ekonomin följs upp gällande nuläge och prognos för 
helåret. 

Bedömning gällande sammanvägd kvalitet utifrån nämndens grunduppdrag är att 
målgruppsperspektivet och medarbetarperspektivet bedöms vara godkända och bibehållna som 
godkända under året. Men verksamhetsperspektivet och ekonomiperspektivet är graderade som 
godkänd men med varning. Verksamhetsperspektivet bedöms kunna förbättras på helåret i 
förhållande till den lite lägre måluppfyllelse som graderas i nuläget. 

Gällande nämndens prioriterade målområden, det finns många förbättringsområden under året och 
prognoserna i förhållande till nuläge visar en mer positiv bild. Mest kritiskt är prioriterat mål 4, 
kommunens lokaler ska vara trevliga och trygga samt säkra och ändamålsenliga, målet graderas som 
ej godkänt i nuläget och nuvarande prognos är att målet kommer fortsatt vara underkänt. 

Utfallet T1 2022 är ett överskott på 1 mnkr mot budget för samhällsnämndens skattefinansierade 
verksamheter. De främsta orsakerna är underskott på drygt 0,5 mnkr för Kost Skola/förskola, överskott 
på 0,5 mnkr för Stadsmiljö respektive 0,5 mnkr för Lokalvård/Vaktmästeri samt mindre överskott på 
övriga verksamheter. Prognos helåret 2022 för de skattefinansierade verksamheterna är underskott 
på 1,4 mnkr, främst till följd av ett prognostiserat underskott på 1,1 mnkr inom Kost Skola/förskola.  

För taxefinansierad verksamhet redovisar utfallet för perioden ett överskott på 1,9 mnkr. VA-
verksamheten redovisar ett överskott på 0,4 mnkr, med prognos om ett knappt underskott. 
Avfallsverksamheten har under tertial 1 arbetat upp ett överskott på 1,4 mnkr, prognosen för helåret 
är ett underskott på -0,6 mnkr främst hänförligt till tillsättning av tjänst inom verksamheten samt 
prisökningar för drivmedel. 

Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar på grund av snäva 
ekonomiska ramar och begränsade personella resurser. Samtidigt dras verksamhetens anläggningar 
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med både underhållsskulder och ett framtida investeringsbehov, främst inom den offentlig utemiljön 
och på föreningslokaler. Det finns även underhållsskulder inom det taxefinansierade VA- området och 
de största utmaningarna består i finansiering av framtida nya och/eller utbyggda verk. Sektorn behöver 
även fortsätta sitt utvecklingsarbete för att öka eller bibehålla kvalité i verksamhetens grunduppdrag 
samt bidra till en robustare verksamhet. 

 

 

7. Väsentliga personalförhållanden och jämställdhet 
 

7.1 Antal anställda 
Den 30 april 2022 uppgår antalet tillsvidareanställda i Lilla Edets kommun till 927 st. och antalet 
tidsbegränsade anställningar uppgår till 202 st. Vilande anställningar uppgår till 50 st och dessa har i 
grunden en tillsvidareanställning. Medarbetare med en vilande anställning kan bland annat vara 
föräldralediga, studielediga eller arbeta på en annan tjänst som tidsbegränsat anställd inom 
kommunen. Merparten av de vilande anställningarna har en tidsbegränsad anställning och räknas 
således med i antal tidsbegränsade i sammanställningen.  

Socialförvaltningen är den förvaltning som har flest antal tillsvidareanställda, tidsbegränsade 
anställningar och störst andel deltidsanställda. 

 

 

 

 

 
7.2 Sjukfrånvaro 
 

Frånvaron redovisas i procent i förhållande till ordinarie arbetstid. Siffrorna avser månadsavlönad 
personal. 

Sektor Antal 
tillsvidare 

Vilande 
anställn. 

Antal 
tidsbegr. 

Totalt antal 
månadsavlönade 

Antal 
årsarbetare 

(anställningar 
omräknade 
till heltider)  

Andel                       
kvinnor 

Andel som                               
arbetar 
deltid 

Antal              
avgångar 

Socialtjänst 427 40 98 525 460,10 88,2% 52,6% 25 

Bildning 350 6 90 440 421,04 84,3% 13,2% 10 

Samhälle 114 4 10 124 116,67 73,4% 23,4% 5 

Kommunledning 36 0 4 40 39,50 75,0% 2,5% 2 

Lilla Edets kommun 927 50 202 1129 1037,32 84,6 32,3 42 
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Sjukfrånvaro  
 

2018 2019 2020 2021 20220430 

Sjukfrånvaro > 60 dagar/total 
sjukfrånvarotid 

40,7% 39,9% 32,8% 38,60 36,82 

Sjukfrånvaro i antal årsarbetare 
 

- 72,8 68,1 94,3 35,43 

Total 
sjukfrånvarotid/ordinariearbetstid 
 

7,4% 7,7% 7,0% 9,28% 10,74 

 

 

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari – mars 2022 är 10,74% procent, vilket är en ökning 
med 1,46 procentenheter jämfört med sjuktalen vid årsskiftet.  

 
8. Redovisning av ekonomi för kommunen  
 

8.1 Resultaträkning 
 

Vi följer Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR), i övrigt följer vi samma 
redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisning 2021. 

 

 

 

 

Sektor Antal 
tillsvidare 

Vilande 
anställn. 

Antal 
tidsbegr. 

Totalt antal 
månadsavlönade 

Antal 
årsarbetare 

(anställningar 
omräknade 
till heltider)  

Andel                       
kvinnor 

Andel som                               
arbetar 
deltid 

Antal              
avgångar 

Socialtjänst 427 40 98 525 460,10 88,2% 52,6% 25 

Bildning 350 6 90 440 421,04 84,3% 13,2% 10 

Samhälle 114 4 10 124 116,67 73,4% 23,4% 5 

Kommunledning 36 0 4 40 39,50 75,0% 2,5% 2 

Lilla Edets kommun 927 50 202 1129 1037,32 84,6 32,3 42 
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Resultaträkning       

  Kommun 
    Utfall  Utfall  Budget  Prognos Utfall  

Belopp i Mnkr Not 202204 202104 Helår 
2022 

Helår 
2022 202112 

Verksamhetens intäkter 2 63,3 59,9 180,3 183,3 193,1 

Verksamhetens kostnader 2 -347,3 -321,8 -1 088,0 -1 104,1 -1 022,9 

Avskrivningar o nedskrivningar  -6,7 -6,9 -21,9 -21,9 -20,2 

         
Verksamhetens nettokostnader   -290,6 -268,8 -929,6 -942,7 -850,0 

         
Skatteintäkter 2 247,6 233,2 727,3 728,6 699,1 

Generella statsbidrag o utj 2 77,6 74,8 223,3 235,6 225,1 
Verksamhetens resultat   34,6 39,2 21,0 21,5 74,2 

         
Finansiella intäkter  1,9 1,0 3,6 3,6 4,4 

Finansiella kostnader  -0,5 -1,2 -7,2 7,2 -7,0 
Resultat efter finansiella poster   36,0 39,1 17,4 32,3 71,7 

       
Periodens resultat   36,0 39,1 17,4 32,3 71,7 

       
 

 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgår till 36 mnkr i kommunen. Resultatet motsvarar 12,4 procent av 
verksamhetens nettokostnader (f år 14,6 procent). Prognosen för hela året beräknas till ett överskott 
motsvarande 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 
3,3 procent av verksamhetens nettokostnader. Kommunens resultat är en minskning med 3,1 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Det något lägre resultatet än föregående år 
beror framför allt på högre kostnader inom Socialnämnend 

Intäkter 
Kommunens intäkter visar en ökning på 6 procent jämfört med tidigare år motsvarande 3,4 mnkr. 
Ökningen beror till största delen på att ökade avgifter inom avgiftskollektivet 0,9 mnkr, ökade 
driftsbidrag med anledning av statligt corona-stöd 4,3 mnkr, intäkter från tomtförsäljningar är 0,7 mnkr 
högre jämfört med samma period föregående år.  

 
Kostnader 
Kommunens kostnader exkl. avskrivningar har ökat med 8 procent vilket motsvarar 25,4 mnkr jämfört 
med samma period föregående år. Kostnadssidan visar en del variationer mellan kostnadsökningar och 
kostnadsminskningar inom olika verksamheter, framför allt inom köpt verksamhet. Köpt vård inom 
Socialnämndens område ökade med 2,7 mnkr jämfört med tertial 1 2021. Personalkostnaderna ökade 
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med 5,9 mnkr under perioden. Kostnader för övertid fyllnadstid samt jour och beredskap ökade med 
0,2 mnkr och sjuklönekostnaderna ökade med 1,1 mnkr (exkl. personalomkostnadspålägg) jämfört 
med samma period föregående år. 

 

Skatter, utjämning och fastighetsavgift  
Skatteintäkterna uppgår till 247,6 mnkr för perioden vilket är 14,4 mnkr högre än budgeterat. Sveriges 
kommuner och regioners (SKR:s) prognoser ser betydligt bättre ut än när Kommunfullmäktige antog 
budgeten för 2021.  

Skatteintäkterna har för perioden ökat med 14,4 mnkr eller 6 procent jämfört med samma period 
föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat under samma period med 2,8 mnkr eller 
4 procent vilket ligger i linje med budget. Helårsprognosen för generella statsbidrag och utjämning 
uppgår till 235,6 mnkr vilket är 12,3 mnkr högre än budgeterat. Sammantaget har skatter, utjämning, 
fastighetsavgift och statsbidrag ökat med 5,6 procent jämfört med samma period föregående år vilket 
kan jämföras med verksamhetens nettokostnader som har minskat med 2,2 procent. 

 
Finansnetto 
Kommunens finansiella intäkter har ökat med 0,9 mnkr vilket framför allt beror på utdelning från 
EdetHus som påverkade föregående årsperiods resultat positivt. De finansiella kostnaderna har 
minskat 0,7 mnkr tack vare stängning och omläggning av ränteswappar samt lägre ränta på lån.  

 

8.2 Balansräkning 
 

Balansräkning    
Belopp i mnkr    

    
  Kommun 

Tillgångar    2022-04-30 2021-12-31 

(belopp i mnkr)       

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  0,8 0,9 
Pågående projekt avseende immateriella 
anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar    
    Mark, byggnader och tekniska anläggningar  359,2 357,9 

    Maskiner och inventarier  25,0 26,4 

    Pågående nyanläggningar  23,1 17,0 

Finansiella anläggningstillgångar  57,1 57,1 
Summa anläggningstillgångar  465,3 459,2 

    
Bidrag till statlig infrastruktur  1,0 1,2 
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Omsättningstillgångar    
Varulager, Exploateringsfastigheter mm  22,0 21,8 

Fordringar  147,2 134,5 

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 

Kassa och bank  78,4 89,2 
Summa omsättningstillgångar  247,6 245,5 

    
Summa Tillgångar   713,9 705,9 

    
  Kommun 

Eget kapital, avsättningar & skulder           

(belopp i mnkr)   2022-04-30 2021-12-31 

Årets resultat  37,3 71,7 

Resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 

Övrigt eget kapital  204,1 132,4 

Summa eget kapital  261,4 224,1 

    
Avsättningar    
Avsättningar till pensioner  12,6 12,9 
Övriga avsättningar  7,4 7,4 

Summa avsättningar  20,0 20,4 

    
Skulder    
Långfristiga skulder  257,1 257,0 
Kortfristiga skulder  175,4 204,5 

Summa skulder  432,5 461,4 

    
Summa eget kapital och skulder   713,9 705,9 

 

Anläggningstillgångar 
Kommunens materiella anläggningstillgångar har under perioden ökat med 6,1 mnkr och uppgår till 
465,3 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 11,7 mnkr De största investeringarna avser omläggning 
och utbyggnad inom VA-verksamheten samt inom avfallsverksamheten. 

Omsättningstillgångar 
Kassa och bank har under perioden minskat med 10,8 mnkr, se nedan kassaflödesanalys.  

Avsättningar  
Avsättningarna har minskat men är oförändrade under perioden. 

Låneskuld 
Övriga kortfristiga skulder har minskat kraftigt med 29,1 mnkr vilket till största delen beror på att 
leverantörsskulderna är lägre för april 2022 jämfört med december 2021. Anledningen till att de var 
större vid årsskiftet berodde på att det skedde fler inköp i december månad jämfört med april 
samtidigt som betalningsdagen för en stor del av leverantörsfakturorna vid årsskiftet var 2 januari. 
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8.3 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys    

    
 Kommun 

Belopp i mnkr 2021-04-30 2021-12-31 Prognos   
2022-12-31 

Den löpande verksamheten    
Årets resultat 36,0 71,7 32,3 

Justering för avskrivning och nedskrivning 6,7 20,2 21,9 

Justering för gjorda avsättningar -0,3 0,4 -0,9 

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster -14,3 2,5 3,0 

    
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 28,1 94,8 56,3 

    
Ökning(-)  minskning(+) av kortfristiga fordringar -12,7 -27,0 5,4 

Ökning(-)  minskning(+) av förråd, lager och     
exploateringsfastigheter -0,2 -0,3 0,2 
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -29,1 -11,3 -3,8 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,9 56,2 58,1 

    
Investeringsverksamheten    
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -0,4 -4,5 

Investering i materiella anläggningstillgångar -11,7 -37,0 -71,4 
Investeringsbidrag 0,0 1,0 0,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar,     
omklassificering 0,0 0,0 0,0 

Minskning/Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -5,9 -0,5 -2,9 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,6 -36,9 -78,8 

    
Finansieringsverksamheten    
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 

Amortering av lån 0,0 0,0 0,0 

Ökning(-)  minskning(+) av långfristig fordringar 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 

    
Årets kassaflöde -31,5 19,3 -20,7 

Likvida medel vid årets början 109,9 3,5 109,9 

Likvida medel vid årets slut 78,4 109,9 89,2 
Förändring av likvida medel -31,5 106,4 -20,7 
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Periodens kassaflöde uppgår till minus 31,5 mnkr. Vid ingången av året var leverantörsskulderna höga 
och har under perioden minskat samtidigt som kundfordringarna under perioden ökat. Båda faktorer 
påverkar likviditeten negativt då likvida medel använts till att betala leverantörsfakturor och 
kundinbetalningar inte inkommit ännu till kommunens bankkonto. Det är framför allt genom storlek 
på inköp som kommunen på kort sikt kan påverka likviditeten. 

I helårsprognosen förväntas förändringen av likvida medel vara oförändrad jämfört med tertial 1 
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8.3.1 Utfall och prognos enligt organisatorisk struktur  
 

Skattefinansierad verksamhet      
Belopp i tkr      

Driftredovisning 

Ackumulerat 
utfall tom 

april 

Utfall         
2021-01-01 -
2021-04-30 

Prognos 
2022-12-

31 

Budget   
2022-12-31 

Avvikelse 
2022-12-31 

Nettokostnader           
Kommunfullmäktige -89 -340 -907 -907 0 
Revision -377 -48 -810 -810 0 
Valnämnd 166 0 -300 -300 0 
Jävsnämnden 0 -2 0 0 0 
Kommunstyrelsen -29 025 -28 978 -95 763 -98 646 2 883 
Överförmyndarnämnden -483 -483 -1 665 -1 665 0 
Samhällsnämnd -25 082 -21 707 -79 596 -78 220 -1 376 
Socialnämnd -110 545 -102 178 -341 618 -328 401 -13 217 
Bildningsnämnd -119 979 -117 950 -374 556 -386 556 12 000 
Summa skattefinansierad 
nämndverksamhet -285 413 -271 686 -895 215 -895 505 290 

Affärsdrivande verksamhet 0 0 0 0 0 
- avsättning till resultatfond 0 0 0 0 0 
- återställande av historiskt underskott 
(skattemedel) 0 0 0 0 0 

Summa nämndverksamhet -285 413 0 -895 215 -895 505 290 
Finans -7 914 -177 -40 800 -41 747 947 
Vinst vid försäljning av 
fastighet/exploatering 0 644 0 0 0 

Detaljplanekostnader exploatering 0 0 0 0 0 
Verksamhetens resultat -293 327 -271 219 -936 015 -937 252 1 237 
Skatter, utjämning och finansiella 
poster           

Skatteintäkter 247 603 233 199 728 631 727 325 1 306 
Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 77 677 74 807 235 560 223 250 12 310 
Finansiella intäkter 4 482 3 369 11 050 11 050 0 
Finansiella kostnader -471 -1 050 -6 900 -6 900 0 
Summa skatteintäkter,utjämning och 
finansnetto 329 291 310 325 968 341 954 725 13 616 

       
Resultat efter skatteintäkter, 
utjämning och finansnetto 35 964 39 106 32 326 17 473 14 853 

Årets resultat 35 964 39 106 32 326 17 473 14 853 

 

Totalt för kommunen pekar prognosen på ett positivt årsresultat på 32,3 mnkr vilket är 14,9 mnkr 
bättre än budgeterat. I prognosen har medräknats intäkter från tomtförsäljning på 5 mnkr från 
exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. Den egentliga nämndverksamheten exklusive 
exploateringsverksamheten visar en positiv avvikelse från budget med 0,3 mnkr. Största avvikelsen,     
-13,2 mnkr, är hänförligt till Socialnämndens verksamhet och beror till största del på ökade 
placeringskostnader för barn och ungdomar. Nya beslut om bostad med särskild service enligt LSS där 
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externa platser måste köpas då det är fullt i gruppbostäder i egen regi och volymökning inom personlig 
assistans. Även Bildningsnämnden har ett positivt överskott på 12 mnkr vilket beror på att 6,7 mnkr i 
bidrag ej är budgeterade samt 5,2 mnkr i minskade kostnader. Kommunstyrelsen prognosticerar en 
positiv avvikelse på 2,9 mnkr vilket hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre 
kostnader för övriga kostnader. 

Finansen beräknas ge ett överskott mot budget med 21,2 mnkr vilket framför allt förklaras av högre 
skatteintäkter än tidigare beräkningar från SKR. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners senaste skattunderlagsprognos daterad 2022-04-28. Prognosen präglas av stor osäkerhet 
och vi kommer att behöva följa händelseutvecklingen noggrant under året. Räntekostnaderna 
beräknas genera ett överskott med 1 mnkr tack vare stängning av ränteswappar. 

 
 

8.4 Investering och exploateringsredovisning 
 

Investeringsredovisning 2022-04-30, tkr        

  
Utgifter sedan 

projektstart Varav: årets investeringar 

Färdigställda projekt Beslutad 
tot.budget Avvikelse Årsbudget 

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse 

Maskiner och inventarier                 
Bänkar till badplats 34 0 34   34   34 0 
Insamlingsfordon Volvo DGB23G 2 300 29 2 300   2 274   2 274 26 
    0         0 0 
Summa maskiner och inventarier 2 334 29 2 334 0 2 308 0 2 308 26 
                  

Summa färdigställda projekt 2 334 29 2 334 0 2 308 0 2 308 26 

                  
Investeringsredovisning 2022-04-30, tkr      

 
  

  
Utgifter sedan 

projektstart Varav: årets investeringar 

Pågående projekt Beslutad 
tot.budget 

Prognos 
avvikelse Årsbudget 

Resultat-
överföring Utgifter Inkomster Summa Avvikelse 

Kommunstyrelsen                  
KS, Oförutsett 2 500 2 092 500  408  408 92 
KS, Skoldatorer 12 500 12 500 2 500  0  0 2 500 
KS, Admin-datorer  8 250 7 706 1 650  544  544 1 106 
KS, Internetförbindelser 1 350 1 350 800  0  0 800 
KS, Digitalisering av planer till "sömlösdatabas" 950 950 950  0  0 950 
KS, Programvaror till drönare och 3D modeller 250 250 250  0  0 250 
KS, Digitalisering 12 500 12 118 2 500  382  382 2 118 
Bildningsnämnden              
BIN, Reinvestering och volym 15 000 14 845 2 880  155  155 2 725 
BIN,Anpassning Lärcentrum (se Edethus) 0 0 0  0  0 0 
BIN, Utöka Strömskolans kapacitet (se Edethus)  0 0 0  0  0 0 
BIN, Utöka Tingbergsskolans kapacitet (se Edehus) 0 0 0  0  0 0 
Utveckling kulturhuset Eden 474 72 120  48  48 72 
              
Socialnämnden             
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SON, Inventarier 1 350 1 350 650  0  0 650 
SON, Lokaler för korttidsverksamhet 0 0 0  0  0 0 
SON, Gruppbostad 0 0 0  0  0 0 
              
Samhällsnämnden             
Bygg o Miljö, Nytt verksamhetssystem  1 700 1 700 1 700  12  12 1 688 
Anläggningar          0 0 
Underhållsbudget fritidsanläggningar  16 000 15 529 4 000  437  437 3 563 
Centralkök fsk/grsk 240 166 80  74  74 6 
Omsorg 110 110 110  0  0 110 
           0 0 
SAN Skatt, Planerat underhåll          0 0 
Gata 24 000 23 963 6 000  0  0 6 000 
Dagvattenanläggningar 2 000 2 000 500  0  0 500 
Dammen Ryrsjön 200 200 200  0  0 200 
              
SAN Skatt, Trafikåtgärder              
Kollektivtrafiksåtgärder 3 000   0  0  0 0 
Gång- och cykelbanor 4 000   1 000  203  203 797 
Trafiksäkerhet/tillgänglighet 9 500 9 403 1 000  97  97 903 
           0 0 
SAN Skatt, Offentliga rum          0 0 
Lekplatser 9 500   5 000  1 175  1 175 3 825 
Upprustning torg/gata 17 000   5 000  208  208 4 792 
Urbana stråk/miljöer 6 500   2 000  119  119 1 881 
              
SAN Skatt, Byggnader och anläggningar             
              
VA, Nyinvesteringar             
Singelserviser, exkl anslutningsavg 5 000 4 915 1 000  85  85 915 
Utökning VO utöver DP 5 000 5 000 1 000  0  0 1 000 
           0 0 
VA, Förnyelse           0 0 
Rörnät 84 000 82 212 18 000  1 788  1 788 16 212 
Övriga VA-anläggningar 5 000 4 586 1 000  414  414 586 
Planerat underhåll vattenanläggningar 2 500 1 918 500  582  582 -82 
Planerat underhåll avloppsnläggningar 21 000 20 054 5 000  946  946 4 054 
              
VA, Ofördelat anslag, oförutsett 15 000 13 811 3 000  1 189  1 189 1 811 
              
VA, Övriga VA-investeringar             
Tillståndsansökan Lödöse ARV 1 500 1 500 1 000  0  0 1 000 
Åtgärder Lödöse ARV 2 000 1 470 2 000  530  530 1 470 
VA-projektering Lilla Edet-Strömslund 4 000 4 000 3 000  0  0 3 000 
VA-utbyggnad Lilla Edet-Strömslund 200 000 194 466 0  0  0 0 
              
VA, Exploateringsinvesteringar             
Lödöse, Norra Gossagården 4 500 4 500 0  0  0 0 
Södra Gossagården 600 600 0  0  0 0 
Del av Tingberg 14:1 600 600 0  0  0 0 
Stommen 8 000 8 000 0  0  0 0 
Arbete med verksamhetsytor 5 000 5 000 0  0  0 0 
Ryrsboholmsvägen 1 500 1 500 1 500  0  0 1 500 
Rådjursvägen  1 600 1 600 0  0  0 0 
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Avfall, nyinvestering             
Utreda ny ÅVC 1 000   1 000  0  0 1 000 
Ny ÅVC 50 000   0  0  0 0 
              
Avfalls-investeringar              
Införande matavfallsinsamling 1 254   1254  0  0 1 254 
ÅVC, drift och underhåll 70   50  0  0 50 
Ny ÅVC, drift och underhåll 60   0  0  0 0 
Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system 350   300  0  0 300 
Tidningsinsamling 500   500  0  0 500 
Insamlingsfordon, 1 st 2 300   4600  0  0 4 600 
Insamlingsfordon, 1 st 2 500   0  0  0 0 
Ofördelat anslag 2 500   500  0  0 500 

                  

Summa investeringar 576 208 462 036 84 594   11 704   11 704 75 198 

                  
             
             

             

Netto investeringar 576 208 462036 84 594   11 704   11 704 75 198 

         
Investeringar koncern     

AB EdetHus        0 
LEFAB        0 
SBRF        0 
Soltak        0 
Summa investeringar koncern           0 11 704 75 198 

 

Periodens investeringar uppgår till 11,7 mnkr. Utgifterna består till största delen av investeringsprojekt 
inom VA-verksamheten, väghållning samt avfallsverksamheten. 

Det totala investeringsutrymmet 2022 fastställdes av kommunfullmäktige 2021-06-14 till 84,6 mnkr. 
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Norra Gossagården: Planarbetet med skolområde och bostäder pågår.  Detaljplanens antagande är 
beroende av att kommunen övertar drift och underhåll av statliga Göteborgsvägen och andra statliga 
vägar i Lödöse och Lilla Edet. 

Del av Tingberg 14:1: Området som ligger mellan Norra Gossagården och Rådjursvägen i Lödöse.  
Planarbetet beräknas påbörjas under 2022 och vara klart under 2024.Rådjursvägen: Arbete med att 
ändra detaljplanen beräknas påbörjas först 2024 och beräknas vara klart 2026. 

Lödöse varv: Exploatör är AB Edethus. Förstudie startade under 2020, och är nu klar. Planarbetet 
beräknas startas 2023 och vara klart under 2025. 

Lödöse Södra Gossagården: Utredningsarbete/planprogram för kommande planarbeten för område 
från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse beräknas starta 2024. 

Kvarnkontoret: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 
under 2024 på grund av samordning med övrigt planarbete på varvsområdet samt behov av 
miljötekniska och arkeologiska utredningar. 

Tingbergsskolan: Detaljplanearbete beräknas starta 2025. 

Verksamhetsplan I: Begäran att starta detaljplan för området på Klostret 122 mellan Göteborgsvägen 
och järnvägsspåren bedöms kunna påbörjas under 2023. 
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Verksamhetsplan II: Detaljplanearbete beräknas starta 2026. 

Stallgärdet: Byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark är färdigställd. På 
norra Stallgärdet är byggnation av villafastigheter i stort sett klar. På södra Stallgärdet har 
köpekontrakt tecknats för de flesta villafastigheter. Byggnation av fastigheterna kommer ske under 
2022. Beslut om att teckna markanvisningsavtal togs i slutet av förra året.  

Södra stallgärdet förskola: Förskola flyttas till områdets södra del och det område som i gällande 
detaljplan är avsatt för förskola ändras till bostadsändamål. Detaljplan pågår och målsättningen är att 
den skall vara klar hösten 2022. 

Strömsparken och ny sluss: Detaljplanearbete beräknas kunna starta under 2022 beroende på när 
Trafikverket lämnar in ansökan om planbesked. 

Ryk 1:12: Privat exploatör. Planarbetet avbrutet på grund av att inget planavtal tecknats. 

Östra Berg:  behov av att se över hur befintlig byggnadsplan för området söder om väg 167 skall 
hanteras och om byggnadsplanen skall upphävas alternativt att nya detaljplaner tas fram för området. 
Planarbetet beräknas påbörjas under 2023 för etapp 1. 

Centralen 4: Första delen av den genomförandestudie som avser utredningsarbete för 
iordningställande och flytt av gata samt dagvattenmagasin inför kommande försäljning är färdig. Den 
andra delen som avser flytt av parkeringar kvarstår. Arbetet behöver samköras med projektet för 
ombyggnation av busstorget och frågan om parkering inom tätorten Lilla Edet. Tidigare markanvisning 
har gått ut. Frågan om ombyggnation av busstorget och parkering inom tätorten Lilla Edet utredas. 

Lilla Edet Stommen: Arbete med att utreda förutsättningarna för att planlägga området för bostäder 
har påbörjats. Det behövs en fördjupad geoteknisk utredning för att klargöra om området är möjligt 
att bebygga. . Förstudie/utredning beräknas tas fram under 2023. 

Rörläggaren 9: Exploatör är AB Edethus. Detaljplanearbete pågår. Detaljplanen beräknas vara klar 
under 2024 då det fortsatta planarbetet är beroende av geotekniska utredningar/åtgärder. 

Ljungbacken: Exploatör är AB Edethus. Planarbetet beräknas kunna påbörjas 2023. 

Spånkajen: Detaljplanearbetet beräknas starta 2025. 

Lilla Edet 1:17 m.fl. (Stendahls bil): Exploatör Stendahls bil. Planarbete har pågått men detaljplanens 
slutförande avvaktar att stabilitetshöjande åtgärder strax nordost om Smörkullen genomförs. 
Planarbetet beräknas vara klart 2023. 

Ny tomt i Nygård: Avstyckning av bostadsfastighet och försäljning av mindre område till grannfastighet. 
Köpekontrakt tecknades under hösten 2021. Köpet beräknas slutföras under 2022. 

Förtätning Nygård: Planarbetet bedöms starta i slutet av 2024. 

Ospecificerat: Poster med några ospecificerade ärenden som detaljplan för bostadsändamål och 
verksamhetsmark finns med så att möjlighet finns att starta sådana projekt under 2022 om behov 
uppstår. 
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8.5 Finans inklusive pensionsförpliktelser 
Finans inkl pension         
         
  

Periodens resultat, tkr 

Utfall 
period fg år 

Utfall 
period 

Budget 
period 

Avvikelse 
period Utfall fg år Prognos 

helår 
Budget 
helår Avvikelse 

Intäkter/Inkomster 5 097  927  0  927  1 161  927  0  927  
Personalkostnader 0    0  0  0  0  0  0  
Övriga kostnader -4 580  -8 840  -13 421  4 581  -23 934  -41 727  -41 747  20  
Skatteintäkter 233 199  247 603  242 442  5 161  666 617  728 631  727 325  1 306  
Gen statsbidrag o               0  
utjämning 74 807  77 676  74 417  3 259  209 962  235 560  223 250  12 310  
Finansiella poster 2 470  4 011  1 156  2 855  -31 222  4 150  4 150  0  
  310 993  321 377  304 594  16 783  822 585  924 281  912 978  14 563  

 

Under denna rubrik redovisas kommunens intäkter via skatte- och, utjämningssystem, finansiella 
intäkter och kostnader samt åtaganden för pensioner och förändrad semesterlöneskuld. 

Finansutfallet per april visar ett överskott gentemot budget med 16,8 mnkr medan prognosen visar ett 
överskott med 11,3 mnkr. De fyra första månaderna innehåller inte utfall för löne- och indexökningar 
vilket kommer att belasta resterande del av året. 

Det prognostiserade överskottet beror framför allt på högre skatteintäkter än budgeterat. 
Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senaste skattunderlagsprognos daterad 
2022-04-28. De senaste prognoserna för skatteintäkterna har förbättrats betydligt jämfört med när 
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Kommunfullmäktiges antog budgeten i november 2021. Prognosen präglas av stor osäkerhet och vi 
kommer att behöva följa händelseutvecklingen noggrant under året. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 76 
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
Dnr KS 2022/232 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar av 
taxor och avgifter 2023 enligt socialnämndens protokoll Dnr SON 2022/63 § 42 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07  
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sektorn har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2023. 
Följande ändringar föreslås:  
Vård- och omsorg 
En avgift på 150 kronor läggs till för installation av trygghetstelefon och tillsynskamera. 
Matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende kostar idag 58 kr per  
matportion. Maten kommer från Sodexo. Priset för 2023 är ännu inte fastställt och  
avgiften för matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende får därför beslutas  
senare.  
Personliga hygienartiklar har en månadskostnad på 100 kronor. Den föreslås ändras till  
0,2 % av prisbasbelopp per månad 
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) 
Kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar av socialnämndens taxor och 
avgifter enligt socialnämndens protokoll § 42/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsn 
Kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar av socialnämndens taxor och 
avgifter enligt socialnämndens protokoll § 42/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/232 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 
Dnr KS 2022/232 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar av 
taxor och avgifter 2023 enligt socialnämndens protokoll Dnr SON 2022/63 § 42 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07  
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sektorn har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2023. 
Följande ändringar föreslås:  
Vård- och omsorg 
En avgift på 150 kronor läggs till för installation av trygghetstelefon och tillsynskamera. 
Matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende kostar idag 58 kr per  
matportion. Maten kommer från Sodexo. Priset för 2023 är ännu inte fastställt och  
avgiften för matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende får därför beslutas  
senare.  
Personliga hygienartiklar har en månadskostnad på 100 kronor. Den föreslås ändras till  
0,2 % av prisbasbelopp per månad. 
 
Funktionsstöd 
Kostnader för resor till fritidsaktiviteter och andra privata resor, när brukare inte  
använder färdtjänst utan reser med kommunens fordon höjs från 3,50 kr till 4 kr (inkl.  
moms) per kilometer fördelat på antal brukare som gör resan.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Kostnad för boende i akutboende föreslås höjas från 150 kr till 200 kronor per dygn.  
 
Servicetjänst inom AME höjs med 5 kr per tjänst då bränslepris och löner stigit. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar av socialnämndens taxor och 
avgifter enligt socialnämndens protokoll § 42/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
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sid 2/2 

 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Socialnämnden 
Lotte Mossudd, socialchef  
Jeanette Larsson, SAS  
Camilla Karlsson, verksamhetschef  
Emelie Johansson, enhetschef  
Ralja Angelis, verksamhetsutvecklare 
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From:                                 emma.zetterstrom@lillaedet.se
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 09:03:05 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Distribution av beslut SON § 42 taxor och avgifter 2023 socialnämnden
Attachments:                   Beslut SON 2022-04-20Taxor och avgifter för socialnämnden 2023.docx
Categories:                       KS

Bifogar här beslut från Socialnämnden 2022-041-20 
§ 42 Taxor och avgifter för socialnämnden 2023
 
Ska till KF
 
Mvh Emma Zetterström, nämndsamordnare 
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Socialnämnden protokoll 2022-04-20 
 

 
§ 42 
Taxor och avgifter för socialnämnden 2023 
Dnr SON 2022/63 
 
Sammanfattning 
Sektorn har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2023. 
 
Följande ändringar föreslås:  
 
Vård- och omsorg 
En avgift på 150 kronor läggs till för installation av trygghetstelefon och tillsynskamera. 
 
Matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende kostar idag 58 kr per 
matportion. Maten kommer från Sodexo. Priset för 2023 är ännu inte fastställt och 
avgiften för matkostnad och distribution av mat till ordinärt boende får därför beslutas 
senare.   
 
Personliga hygienartiklar har en månadskostnad på 100 kronor. Den föreslås ändras till 
0,2 % av prisbasbelopp per månad.  
 
Funktionsstöd 
Kostnader för resor till fritidsaktiviteter och andra privata resor, när brukare inte 
använder färdtjänst utan reser med kommunens fordon höjs från 3,50 kr till 4 kr (inkl. 
moms) per kilometer fördelat på antal brukare som gör resan.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Kostnad för boende i akutboende föreslås höjas från 150 kr till 200 kronor per dygn.  
 
Servicetjänst inom AME höjs med 5 kr per tjänst då bränslepris och löner stigit.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 
Taxor och avgifter 2023 socialnämnden 
 
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) yrkar att beslutsförslaget ändras till Socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar av socialnämndens taxor och 
avgifter 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Zara Blidevik (M) 
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller Zara Blidevik (M) förslag. 
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Socialnämnden protokoll 2022-04-20 
 

 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar av 
socialnämndens taxor och avgifter 2023.  
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Lotte Mossudd, socialchef 
Jeanette Larsson, SAS 
Camilla Karlsson, verksamhetschef 
Emelie Johansson, enhetschef 
Ralja Angelis, verksamhetsutvecklare 
 
 

555



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 79 
Taxor och avgifter 2023, bildningsnämnden 
Dnr KS 2022/226 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa de nya taxorna enligt 
dokument Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan, från och med 2023-01-01 enligt 
bildningsnämndens protokoll Dnr KS 2022/66 § 32. Bildningsnämnden föreslår även 
kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt bildningsnämndens protokoll Dnr 
BIN 2022/59 § 36. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Taxor och avgifter bildningsnämnden 2023 
Bilaga taxor och avgifter 2023 kulturskolan  
BIN § 32 Taxor och avgifter kulturskolan 2023 
BIN § 36 Taxor och avgifter 2023 bildningsnämnden 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avseende kulturskolan kommer det i jämförelse med budget för 2022 innebära en 
minskning av intäkter på 317tkr. I händelse av att den föreslagna minskade intäkten inte 
täcks upp genom nämndens äskande till fullmäktige för 2023 så behöver prioritering 
inom verksamhetsområdet alternativt sektorns ansvarsområde ske. 
 
Avseende kulturhuset Eden kommer taxorna i jämförelse med  2022 sänkas. Det är svårt 
att räkna vilken ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna 
har hyrts ut i liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna 
har upplevts höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå 
kan uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna 
 
Sociala konsekvenser 
Fler barn och unga ges samma möjlighet att kostnadsfritt delta i Kulturskolans 
verksamheter. Att ha en meningsfull fritid och delta i kulturskolas undervisning är 
gynnsamt för barns hälsa och välmående och har en gynnsam effekt på barnens resultat 
i skolan. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
 
 
 

557



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/226 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Taxor och avgifter bildningsnämnden 2023 
 
Dnr KS 2022/226 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa de nya taxorna enligt 
dokument Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan, från och med 2023-01-01 enligt 
bildningsnämndens protokoll Dnr BIN 2022/66 § 32. Bildningsnämnden föreslår även 
kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt bildningsnämndens protokoll Dnr 
BIN 2022/59 §36 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Taxor och avgifter bildningsnämnden 2023 
Bilaga taxor och avgifter 2023 kulturskolan  
BIN § 32 Taxor och avgifter kulturskolan 2023 
BIN § 36 Taxor och avgifter 2023 bildningsnämnden 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avseende kulturskolan kommer det i jämförelse med budget för 2022 innebära en 
minskning av intäkter på 317tkr. I händelse av att den föreslagna minskade intäkten inte 
täcks upp genom nämndens äskande till fullmäktige för 2023 så behöver prioritering 
inom verksamhetsområdet alternativt sektorns ansvarsområde ske. 
 
Avseende kulturhuset Eden kommer taxorna i jämförelse med  2022 sänkas. Det är svårt 
att räkna vilken ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna 
har hyrts ut i liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna 
har upplevts höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå 
kan uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna 
 
Sociala konsekvenser 
Fler barn och unga ges samma möjlighet att kostnadsfritt delta i Kulturskolans 
verksamheter. Att ha en meningsfull fritid och delta i kulturskolas undervisning är 
gynnsamt för barns hälsa och välmående och har en gynnsam effekt på barnens resultat 
i skolan. 
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sid 2/2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter enligt bildningsnämndens 
protokoll Dnr BIN 2022/66 § 32 samt Dnr BIN 2022/59 §36 att gälla från 1 januari 
2023 och tillsvidare  
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Bildningsnämnden 
Leif Gardtman, sektorchef 
Marit Foss Fredriksson, Kulturchef  
Ing-Marie Romell Samordnare för Kulturskolan  
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Bildningsnämnden protokoll 2022-04-19 
 

 
§ 32 
Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan 
Dnr BIN 2022/66 
 
Sammanfattning 
Kulturskolan spelar en betydande roll i många barns liv och är en viktig grund i svenskt 
kulturliv. Vår vision är att alla barn och unga har rätt att utöva kultur, oavsett inkomst, 
bakgrund eller beroende av var man bor. Kursavgifter är en avgörande faktor för vilka 
barn och unga som kan delta i kulturskolans aktiviteter. 
 
I Lilla Edets kommun har antal barn och unga som deltagit i kulturskolans verksamhet 
varierat under åren. När avgifterna höjdes januari 2021 så minskade antal inskrivna 
elever i verksamheten med ca 13%. Just nu är det 241 elever inskrivna i Kulturskolan 
och av dessa är 5 elever över 20 år.  
 

Frågan om elevavgifter i kulturskolan diskuteras runt om i Sveriges kommuner och det 
finns en trend att fler och fler kommuner erbjuder helt eller delvis avgiftsfria kurser. 
Enligt Kulturrådets senaste statistik erbjuder ca 20 kommuner i Sverige avgiftsfria 
kurser för barn och ungdomar. I kommuner där man istället har valt att sänka avgifterna, 
har det visat sig att det har fått marginell betydelse för att antal inskrivna har ökat. Flera 
kommuner har därför börjat utforma egna avgiftsmodeller som för att nå 
underrepresenterade grupper.  

Avgiftsnivåerna skiljer sig mellan olika kommuner. Vi har gjort en jämförelse med Ale 
kommun och Trollhättans kommun. I Trollhättan är alla kurser för barn, ungdomar och 
unga vuxna som är folkbokförda i kommunen och som går i Kulturskolan, gratis. I Ale 
är avgiften 400 kr per termin och barn. Ale tillämpar syskonrabatt som innebär om tre 
eller fler syskon deltar i kulturskolans undervisning tas endast avgift ut för två elever. I 
Ale betalar vuxna dubbel avgift.  Snittet på avgifter i landets Kultur- och musikskolor 
ligger på 600kr per termin. 

Förvaltningen har räknat på två alternativ för att sänka respektive införa avgiftsfri 
verksamhet för barn och unga tom 25 år.  

Alternativ 1: Att sänka elevavgiften till 400 kr per termin för alla kurser skulle innebära 
en inkomstförlust på ca 140tkr per år. 

Alternativ 2: Att erbjuda avgiftsfri undervisning skulle innebära en inkomstförlust per år 
på ca 310tkr för elevavgifter samt 7tkr för hyra av instrument. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-04-19 
 

Förvaltningen förslår att Lilla Edets kommun ska erbjuda avgiftsfri undervisning samt 
gratis få låna instrument i Kulturskolan för barn och ungdomar och unga vuxna upp till 
25 år som är folkbokförda i Lilla Edets kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 29/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
Avgifter Kulturskolan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I jämförelse med budget för 2022 skulle det innebära en minskning av intäkter på 
317tkr. I händelse av att den föreslagna minskade intäkten inte täcks upp genom 
nämndens äskande till fullmäktige för 2023 så behöver prioritering inom 
verksamhetsområdet alternativt sektorns ansvarsområde ske. 
 
Sociala konsekvenser 
Fler barn och unga ges samma möjlighet att kostnadsfritt delta i Kulturskolans 
verksamheter. Att ha en meningsfull fritid och delta i kulturskolas undervisning är 
gynnsamt för barns hälsa och välmående och har en gynnsam effekt på barnens resultat 
i skolan. 
 
Yrkanden 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kristian Hermansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar att 
anta arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa de nya taxorna enligt 
dokument Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan, från och med 2023-01-01 med 
följande ändring: Ämneskurser 20-25 år bibehålls 1 000 kr, samma taxa som 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kulturchef Marit Foss Fredriksson 
Samordnare för Kulturskolan Ing-Marie Romell 
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Taxor och avgifter 2023 Kulturskolan i Lilla Edet 
 

Avgifter i kulturskolan 

Kurs 2022 Antal 
ggr 

2023 höjning/sänkning Antal ggr 

Upptakten för åk 1 - 2 400 termin 0 -400 termin 
Vi sjunger tillsammans åk  400 termin 0 -400 termin 
Ämneskurser tom 19 år 800 termin 0 -800 termin 
Ämneskurser 20 – 25 år 1000 termin 0 -1000 termin 
Ämneskurser från 26 år 1650 termin 1650 0 termin 
Fördjupningskurser  550 termin 550 0 termin 
Baby/barn rytmik 400 10ggr 0 -400 10ggr 
Rytmik 4 – 6 år 400 10ggr 0 -400 10ggr 
Film 550   8ggr 0 -550 8ggr 
Dans 650 12ggr 0 -650 12ggr 
Bild och form 650 12ggr 0 -650 12 ggr 
Teater 650 12ggr 0 -650 12ggr 
Instrumenthyra 300  0 -300  

 

Vid kortare kurser än hel termin räknas avgiften om utifrån antal kurstillfällen och lektionstid. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-04-19 
 

 
§ 36 
Taxor och avgifter 2023 
Dnr BIN 2022/59 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter 
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2023. Taxor och avgifter för uthyrning av 
lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider, föreslås uppdateras varje 
år.  
 
För att gynna föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år föreslås att 
ytterligare en nivåtaxa införs. Förslaget är således att det kommer finnas tre 
avgiftsnivåer. 
 
Taxa 1 (Ny) All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. 
Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa (se taxa 3).  
Taxa 2 övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och 
studieförbundens verksamhet som har sitt säte inom Lilla Edets kommun.  
Taxa 3 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och 
fester för föreningar.  
 
Taxor för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter 
Förslaget innebär en förändring i och med att en och samma avgift införs oberoende 
antal timmar för specialsalar och Lilla matsalen. Jämfört med taxorna för 2022 så har 
avgifterna sänkts för föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år (taxa 1) 
För föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 2) 
ligger avgifterna på samma nivå som för 2022. För företag, enskilda och övriga (taxa 3) 
har avgifterna höjts något i jämförelse med år 2022. 

 
 
Prislista för tillkommande tjänster, lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter 

Tjänst Kostnad 
Ej utförd städning och återställning enligt 
instruktion 

500 kr 

Sen avbokning kortare än 2 veckor  
6-13 dagar  
0-5 dagar  

 
Halv avgift enligt aktuell taxa  
Full avgift enligt aktuell taxa  
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Bildningsnämnden protokoll 2022-04-19 
 

Lämnat ytterdörr, fönster eller 
utrymningsdörr öppen alt olåst  

500 kr 

Ej återlämnad eller tappad nyckel   1500 kr 
Ej återlämnad eller tappad tagg  150 kr 
Extra timkostnad för lokal utöver 8 tim. 200 kr/timme 
Skador  Debiteras enligt kostnad för återställande av 

skada 
 
 
Taxor och avgifter Kulturhuset Eden 2023 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts för föreningar och organisationer 
som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 1 och taxa 2). Detta för att föreningar 
och företag upplever att avgifterna är höga men också för att anpassa till andra 
närliggande kommuner. Avgifterna har även sänkts för företag, enskilda och övriga 
(taxa 3). Detta för att anpassa till närliggande kommuner.  
Att ha olika taxor för dagtid, kvällstid och helg upplevs rörigt har därför tagits bort och i 
stället förslås en taxa för uthyrning mellan 1 – 4 h och en taxa för uthyrning mellan 4 – 
8 h oavsett dag och tid på dygnet. I förslaget har rum 312 tagits bort som uthyrningsbart 
då kulturskolans verksamhet nyttjar rummet till undervisning. Förvaltningen föreslår i 
stället att Biofoajén på våning 2 går att hyra från och med 2023.  
 
Hyra 1 – 4 timmar /kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 200 300 1000 
Stora salongen 200 300 1000 
Lilla salongen 100 200 800 
Biofoajé (vån 2) 100 200 800 
Kök* 100 300 500 
    

 

 
*Porslin, glas mm ingår i hyra av kök 
Vid hyra av både salong och kök ges en rabatt på 20%. 
 
Prislista för tillkommande tjänster, Kulturhuset Eden 

Tjänst Kostnad 
Ej utförd städning och återställning enligt 
instruktion 

500 kr 

Hyra 4 – 8 timmar/ kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 500 600 2000 
Stora salongen 500 600 2000 
Lilla salongen 300 400 1600 
Bio foajé (vån 2) 150 400 1600 
Kök* 100 300 500 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-04-19 
 

Sen avbokning kortare än 2 veckor  
6-13 dagar  
0-5 dagar  

 
Halv avgift enligt aktuell taxa  
Full avgift enligt aktuell taxa  

Lämnat ytterdörr, fönster eller 
utrymningsdörr öppen alt olåst  

500 kr 

Ej återlämnad eller tappad nyckel   1500 kr 
Ej återlämnad eller tappad tagg  150 kr 
Personal  350 kr/timme, minst 2 timmar 
Extra timkostnad för lokal utöver 8 tim. 200 kr/timme 
Skador  Debiteras enligt kostnad för återställande av 

skada 
Porslin, glas mm (ej vid hyra av kök) *  
 
Diskning av porslin 
 

1 – 20 pers 100 kr 
21 – pers 200 kr 
Debiteras enligt taxa för personal 

 
 

Måltider i skola och förskola 
Från och med 2023 så kommer pedagogisk måltid inte vara en del av Sektor bildnings 
”Taxor och Avgifter”, efter beslut som tagits mellan Sektor Bildning och Sektor 
Samhälle i samråd med kostchef. Anledningen till detta är omorganisationen som lett 
till att kostenheten inte längre är under Sektor bildning. Frågan om pedagogisk måltid 
följer alltså naturligt med kostchefens ansvar över till Sektor samhälle. I dagsläget så 
ligger redan det ekonomiska ansvaret på kostenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 30/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts. Det är svårt att räkna vilken 
ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna har hyrts ut i 
liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna har upplevts 
höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå kan 
uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna.  
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt ovan 
med följande ändring: Prislista för tillkommande tjänster, förutom punkten porslin, glas 
mm samt punkten personal, gäller för alla lokaler bildningsnämnden hyr ut, inte bara för 
Kulturhuset Eden.  
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Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kostchef Anethe Johansson 
Kulturchef Marit Foss Fredriksson 
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Bildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-04-06 
 

 
§ 30 
Taxor och avgifter 2023 
Dnr BIN 2022/59 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter 
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2023. Taxor och avgifter för uthyrning av 
lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider, föreslås uppdateras varje 
år.  
 
För att gynna föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år föreslås att 
ytterligare en nivåtaxa införs. Förslaget är således att det kommer finnas tre 
avgiftsnivåer. 
 
Taxa 1 (Ny) All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. 
Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa (se taxa 3).  
Taxa 2 övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och 
studieförbundens verksamhet som har sitt säte inom Lilla Edets kommun.  
Taxa 3 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och 
fester för föreningar.  
 
Taxor för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter 
Förslaget innebär en förändring i och med att en och samma avgift införs oberoende 
antal timmar för specialsalar och Lilla matsalen. Jämfört med taxorna för 2022 så har 
avgifterna sänkts för föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år (taxa 1) 
För föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 2) 
ligger avgifterna på samma nivå som för 2022. För företag, enskilda och övriga (taxa 3) 
har avgifterna höjts något i jämförelse med år 2022. 
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Bildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-04-06 
 

Taxor och avgifter Kulturhuset Eden 2023 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts för föreningar och organisationer 
som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 1 och taxa 2). Detta för att föreningar 
och företag upplever att avgifterna är höga men också för att anpassa till andra 
närliggande kommuner. Avgifterna har även sänkts för företag, enskilda och övriga 
(taxa 3). Detta för att anpassa till närliggande kommuner.  
Att ha olika taxor för dagtid, kvällstid och helg upplevs rörigt har därför tagits bort och i 
stället förslås en taxa för uthyrning mellan 1 – 4 h och en taxa för uthyrning mellan 4 – 
8 h oavsett dag och tid på dygnet. I förslaget har rum 312 tagits bort som uthyrningsbart 
då kulturskolans verksamhet nyttjar rummet till undervisning. Förvaltningen föreslår i 
stället att Biofoajén på våning 2 går att hyra från och med 2023.  
 
Hyra 1 – 4 timmar /kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 200 300 1000 
Stora salongen 200 300 1000 
Lilla salongen 100 200 800 
Biofoajé (vån 2) 100 200 800 
Kök* 100 300 500 
    

 

 
*Porslin, glas mm ingår i hyra av kök 
Vid hyra av både salong och kök ges en rabatt på 20%. 
 
Prislista för tillkommande tjänster, Kulturhuset Eden 

Tjänst Kostnad 
Ej utförd städning och återställning enligt 
instruktion 

500 kr 

Sen avbokning kortare än 2 veckor  
6-13 dagar  
0-5 dagar  

 
Halv avgift enligt aktuell taxa  
Full avgift enligt aktuell taxa  

Lämnat ytterdörr, fönster eller 
utrymningsdörr öppen alt olåst  

500 kr 

Ej återlämnad eller tappad nyckel   1500 kr 
Ej återlämnad eller tappad tagg  150 kr 
Personal  350 kr/timme, minst 2 timmar 
Extra timkostnad för lokal utöver 8 tim. 200 kr/timme 

Hyra 4 – 8 timmar/ kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 500 600 2000 
Stora salongen 500 600 2000 
Lilla salongen 300 400 1600 
Bio foajé (vån 2) 150 400 1600 
Kök* 100 300 500 
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Bildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-04-06 
 

Skador  Debiteras enligt kostnad för återställande av 
skada 

Porslin, glas mm (ej vid hyra av kök) *  
 
Diskning av porslin 
 

1 – 20 pers 100 kr 
21 – pers 200 kr 
Debiteras enligt taxa för personal 

 
 

Måltider i skola och förskola 
Från och med 2023 så kommer pedagogisk måltid inte vara en del av Sektor bildnings 
”Taxor och Avgifter”, efter beslut som tagits mellan Sektor Bildning och Sektor 
Samhälle i samråd med kostchef. Anledningen till detta är omorganisationen som lett 
till att kostenheten inte längre är under Sektor bildning. Frågan om pedagogisk måltid 
följer alltså naturligt med kostchefens ansvar över till Sektor samhälle. I dagsläget så 
ligger redan det ekonomiska ansvaret på kostenheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts. Det är svårt att räkna vilken 
ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna har hyrts ut i 
liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna har upplevts 
höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå kan 
uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna.  
 
 
Yrkande 
Anna Chorell (M) yrkar att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
taxor och avgifter enligt ovan med följande ändring: Prislista för tillkommande tjänster, 
förutom punkten porslin, glas mm samt punkten personal, gäller för alla lokaler 
bildningsnämnden hyr ut, inte bara för Kulturhuset Eden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Anna Chorells 
yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Anna Chorells (M) förslag. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt ovan 
med följande ändring: Prislista för tillkommande tjänster, förutom punkten porslin, glas 
mm samt punkten personal, gäller för alla lokaler bildningsnämnden hyr ut, inte bara för 
Kulturhuset Eden.  
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Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kostchef Anethe Johansson 
Kulturchef Marit Foss Fredriksson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-03-24 BIN 2022/59 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Taxor och avgifter 2023 
 
Dnr BIN 2022/59 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden lämnar förslag till kommunfullmäktige om vilka taxor och avgifter 
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2023. Taxor och avgifter för uthyrning av 
lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter samt taxor för måltider, föreslås uppdateras varje 
år.  
 
För att gynna föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år föreslås att 
ytterligare en nivåtaxa införs. Förslaget är således att det kommer finnas tre 
avgiftsnivåer. 
 
Taxa 1 (Ny) All fritid och lovverksamhet avsedd för barn och ungdomar upp till 25 år. 
Verksamhet av kommersiell karaktär omfattas av särskild taxa (se taxa 3).  
Taxa 2 övriga föreningar och sammanslutningar, enskilda, fackliga organisationer och 
studieförbundens verksamhet som har sitt säte inom Lilla Edets kommun.  
Taxa 3 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och 
fester för föreningar.  
 
Taxor för uthyrning av lokaler till kultur- och fritidsaktiviteter 
Förslaget innebär en förändring i och med att en och samma avgift införs oberoende 
antal timmar för specialsalar och Lilla matsalen. Jämfört med taxorna för 2022 så har 
avgifterna sänkts för föreningar som satsar på barn och ungdomar upp till 25 år (taxa 1) 
För föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 2) 
ligger avgifterna på samma nivå som för 2022. För företag, enskilda och övriga (taxa 3) 
har avgifterna höjts något i jämförelse med år 2022. 
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sid 2/3 

Taxor och avgifter Kulturhuset Eden 2023 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts för föreningar och organisationer 
som har sitt säte inom Lilla Edets kommun (taxa 1 och taxa 2). Detta för att föreningar 
och företag upplever att avgifterna är höga men också för att anpassa till andra 
närliggande kommuner. Avgifterna har även sänkts för företag, enskilda och övriga 
(taxa 3). Detta för att anpassa till närliggande kommuner.  
Att ha olika taxor för dagtid, kvällstid och helg upplevs rörigt har därför tagits bort och i 
stället förslås en taxa för uthyrning mellan 1 – 4 h och en taxa för uthyrning mellan 4 – 
8 h oavsett dag och tid på dygnet. I förslaget har rum 312 tagits bort som uthyrningsbart 
då kulturskolans verksamhet nyttjar rummet till undervisning. Förvaltningen föreslår i 
stället att Biofoajén på våning 2 går att hyra från och med 2023.  
 
Hyra 1 – 4 timmar /kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 200 300 1000 
Stora salongen 200 300 1000 
Lilla salongen 100 200 800 
Biofoajé (vån 2) 100 200 800 
Kök* 100 300 500 
    

 

 
*Porslin, glas mm ingår i hyra av kök 
Vid hyra av både salong och kök ges en rabatt på 20%. 
 
Prislista för tillkommande tjänster, Kulturhuset Eden 

Tjänst Kostnad 
Ej utförd städning och återställning enligt 
instruktion 

500 kr 

Sen avbokning kortare än 2 veckor  
6-13 dagar  
0-5 dagar  

 
Halv avgift enligt aktuell taxa  
Full avgift enligt aktuell taxa  

Lämnat ytterdörr, fönster eller 
utrymningsdörr öppen alt olåst  

500 kr 

Ej återlämnad eller tappad nyckel   1500 kr 
Ej återlämnad eller tappad tagg  150 kr 
Personal  350 kr/timme, minst 2 timmar 
Extra timkostnad för lokal utöver 8 tim. 200 kr/timme 
Skador  Debiteras enligt kostnad för återställande av 

skada 
Porslin, glas mm (ej vid hyra av kök) *  
 
Diskning av porslin 
 

1 – 20 pers 100 kr 
21 – pers 200 kr 
Debiteras enligt taxa för personal 

 
 

Hyra 4 – 8 timmar/ kr Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Edetsalongen 500 600 2000 
Stora salongen 500 600 2000 
Lilla salongen 300 400 1600 
Bio foajé (vån 2) 150 400 1600 
Kök* 100 300 500 
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Måltider i skola och förskola 
Från och med 2023 så kommer pedagogisk måltid inte vara en del av Sektor bildnings 
”Taxor och Avgifter”, efter beslut som tagits mellan Sektor Bildning och Sektor 
Samhälle i samråd med kostchef. Anledningen till detta är omorganisationen som lett 
till att kostenheten inte längre är under Sektor bildning. Frågan om pedagogisk måltid 
följer alltså naturligt med kostchefens ansvar över till Sektor samhälle. I dagsläget så 
ligger redan det ekonomiska ansvaret på kostenheten.    
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter 2023” daterad 2022-03-24. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämfört med taxorna för 2022 så har avgifterna sänkts. Det är svårt att räkna vilken 
ekonomisk konsekvens det får för verksamheten. Dels för att lokalerna har hyrts ut i 
liten omfattning på grund av pandemin under 2021, dels för att avgifterna har upplevts 
höga och därmed har uthyrningsgraden varit låg.  Med en lägre avgiftsnivå kan 
uthyrningsgraden öka och därmed också hyresintäkterna.  
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till bildningsnämnden 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxor och avgifter enligt ovan.  
 
 
 
Erik Svanström 
Verksamhetscontroller 
erik.svanstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kostchef Anethe Johansson 
Kulturchef Marit Foss Fredriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 69 
VA-taxa 2023 
Dnr KS 2022/238 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Va-taxa 2023 
enligt nämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-03-11 
VA-Taxa 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
VA-taxa 2023 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3% för att  
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god  
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
Brukningsavgift för 2023 ger 100% täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå  
mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr  
för 2023. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2023 ökar med 8% jämfört med  
2022 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen VA-taxa enligt samhällsnämndens 
protokoll § 63/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-02 KS 2022/238 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
VA-taxa 2023 
 
Dnr KS 2022/238 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Va-taxa 2023 
enligt nämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/118 § 63/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-03-11 
VA-Taxa 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
VA-taxa 2023 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3% för att  
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god  
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
Brukningsavgift för 2023 ger 100% täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå  
mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr  
för 2023. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2023 ökar med 8% jämfört med  
2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen VA-taxa enligt samhällsnämndens 
protokoll § 63/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare.  
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Franz Wallebäck, enhetschef VA 
Karin Holmström, sektorchef 
Ekonomichefen 
Samhällsnämnden 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 63 
VA-taxa 2023 
Dnr SAN 2022/118 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram en VA-taxa för 2023 som innebär full kostnadstäckning 
för nödvändiga kostnader samt ger goda förutsättningar för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
 
Förslag till förändringar i taxan jämfört med VA-taxa 2022 
Beloppen i anläggningsavgiften höjs med 3% 
Intäkterna för brukningsavgiften höjs med 8% 
 

Syftet med VA-taxan 
Samhällsnämnden i Lilla Edet har i Mål- och resursplan för 2023 fattat beslut om att 
VA-verksamheten är ett av sex prioriterade målområden. Målet för VA-verksamheten är 
att kommunens VA-försörjning ska vara robust och hållbar genom långsiktighet och 
resurseffektivitet i den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen.  
 
Syftet med VA-taxan i Lilla Edets kommun är att helt finansiera VA-huvudmannens 
kostnader och därmed vara en viktig del i att möjliggöra för kommunens framtida 
exploatering.  

VA-taxan består av olika delar vilka beskrivs nedan. 

Anläggningsavgift 2023 
Enligt tekniska nämndens beslut ska anläggningsavgiften över tid täcka kostnader för 
utbyggnad av VA-anläggningen vid nyproduktion av bebyggelse i syfte att uppnå en 
skälig och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader. 
Enligt VA-taxan har huvudmannen rätt att indexreglera anläggningsavgifterna baserat 
på ett medelvärde på serie 311 (Jordarbeten) och 322 (Läggning av PVC-rör) i 
entreprenadindex. 
 
Förvaltningen föreslår att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3 % för att 
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
I VA-taxa 2023 framgår prissättning och konstruktion av anläggningsavgiften 2023 
enligt förvaltningens förslag ovan. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
Brukningsavgift 2023 
Brukningsavgiften är en årlig avgift som alla VA-abonnenter betalar. Intäkterna från 
brukningsavgiften ska täcka VA-huvudmannens nödvändiga årliga kostnader för 
exempelvis: 
 
• Personalomkostnader inkl. administration 
• Driftkostnader underhåll (el, kemikalier, fastigheter etc.) 
• Löpande verksamhetskostnader (utredningar, besiktningar, verksamhetssystem 

serviceavtal, kvittblivning av slam, transporter etc.) 
• Underhåll och viss förnyelse (vattenläckor, avloppsstopp, trasiga ledningar, 

störningar och haverier) 
• Kapitalkostnad (avskrivningar och ränta) 
 
Förutsättningar för brukningsavgift 2023 
Samhällsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en 
brukningsavgift som dels ger en 100 procentig täckning för nödvändiga kostnader. 
Förvaltningens förslag på VA-taxa 2023 tar höjd för prisökningar samt ökade 
kapitalkostnader enligt investeringsplanen. 
 
I §31 i vattentjänstlagen anges att avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  
 
Intäkter från brukningsavgiften 
För att uppnå teknisk nämnds mål om finansiering föreslår förvaltningen att intäkterna 
från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr för 2023. Det innebär att intäkterna för 
2023 ökar med 8% jämfört med budget 2022.  
 
Konsekvens av förslag till brukningsavgift 2023 
I tabellen nedan framgår årskostnaden för alla fyra vattentjänsterna (vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet och dagvatten gata för typhus A (villa med förbrukning på 150 m3/år 
med en tomtyta på 800 m2) och typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och 
förbrukning på 2 000 m3 med en tomtyta på 800 m2 och två parallellkopplade 
vattenmätare av typen qn 2,5). Typhusförbrukning används av Svenskt vatten och Nils 
Holgerssonundersökningen för att möjliggöra en nationell jämförelse av anläggnings- 
och brukningstaxor mellan olika kommuner. 
 

Typhus Brukningsavgift  
(kr/år) inkl moms  

  2022 2023 Skillnad 
Villa (A) 13 272 14 334 1062 
Flerbostadshus (B) per lägenhet 6 405 6 917 512 

 

579



   

 

Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 54/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 22-03-11 
VA-Taxa 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
VA-taxa 2023 innebär att alla belopp i anläggningsavgiften höjs med 3% för att 
undvika stora framtida justeringar av prisnivån samt borga för en fortsatt god 
kostnadstäckning vid VA-exploateringar. 
 
Brukningsavgift för 2023 ger 100% täckning för nödvändiga kostnader. För att uppnå 
mål om finansiering föreslås att intäkterna från brukningsavgiften uppgår till 38 244 tkr 
för 2023. För att uppnå detta krävs att intäkterna för 2023 ökar med 8% jämfört med 
2022.  
 
Sociala konsekvenser 
Förvaltningen har föreslagit en VA-taxa enligt §31 i vattentjänstlägen där det anges att 
avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad 
som är skäligt och rättvist. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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TAXA för den allmänna vatten- och avloppsanläggning inom Lilla 
Edets Kommun 
Antagen av kommunfullmäktige den 2022-XX-XX och gäller från och med 1 januari 2023. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lilla Edets kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Lilla Edets kommun. 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25%). 

§ 1 Avgiftsskyldighet 
För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala 
avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2§ och 4 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångs) och brukningsavgifter (periodiska). 

§ 3 Definitioner 
I dessa taxeförskrifter avses med: 
 

Småhusfastighet: 
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas med hus innehållande en till 
två lägenheter. 
 

Bostadsfastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  
 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 
 

Annan fastighet 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet 
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 
 

Lägenhet 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana 
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt 
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2009 som en lägenhet. Attefallshus är att betrakta som en lägenhet. 
 

Allmän platsmark 
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om 
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
 

Förbindelsepunkt, FP 
Den punkt som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens Va-
installation börjar. 

§ 4 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
4.1 Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster: 

Kod Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V Vattenförsörjning Ja Ja 

S Spillvattenavlopp Ja Ja 

Df Dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg Dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
 

 Avleds dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

 
 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 

i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.  

 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt (25%). 

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

 Avgift Avser Bostadsfastighet Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

a) Servisavgift En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 74 168 

b) Förbindelsepunkts- 
avgift 

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 64 184 

c) Tomtyteavgift En avgift per m2 tomtyta 54,12 

d) Lägenhetsavgift En avgift per lägenhet 32 799 

e)* Grundavgift Df  
utan fp 

En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 23 959 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 
 
 
5.2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 
 
5.3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 
a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2. 

 
5.4. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a) och b). 
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5.6. Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 

5.7. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad eller ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 
5.8. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6 Annan fastighet 
6.1. För Annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 Avgift Avser Annan fastighet Pris 2023 

inkl moms 
(kr) 

a) Servisavgift En avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 74 168 

b) Förbindelsepunkts- 
avgift 

En avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 64 184 

c) Tomtyteavgift En avgift per m2 tomtyta 72,98 

d)* Grundavgift Df  
utan fp 

En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats 23 959 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats.  
 
6.2. Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 

mellan fastigheterna. 
 
6.3. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner.  
 
6.4. Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, dock högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 
6.5. Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6. Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 Obebyggd fastighet 
7.1. För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med:  

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Avgift % av full avgift Pris 2023 

inkl moms 
(kr) 

% av full avgift Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 
Servisavgift 5.1 a) 100% 74 168 6.1 a) 100% 74 168 

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100% 64 184 6.1 b) 100% 64 184 

Tomtyteavgift/m² 5.1 c) 100% 54,12 6.1 c) 70% 51,08 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -  - - -  

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats 5.1 e) 100% 23 959 6.1 d) 100% 23 959 

 

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

 Bostadsfastighet Annan fastighet 
Avgift % av full avgift Pris 2023 

inkl moms 
(kr) 

% av full avgift Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 
Tomtyteavgift/m² 5.1 c) *)  6.1 c) 30% 21,89 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% 32 799 - - - 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 
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§ 8 Reduktion av avgift, delvis anslutning 
8.1. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 
 
Reducerad servisavgift  

Avgift Avser: Bostadsfastighet Pris 2023  
inkl moms 

(kr) 
Servisavgift Framdragning av 1 ledning, 70% av avgift enligt 5.1a) 51 918 

Servisavgift Framdragning av 2 ledningar, 85% av avgift enligt 5.1a) 63 043 

Servisavgift Framdragning av 3 ledningar, 100% av avgift enligt 5.1a) 74 168 

 
 

Avgift Avser: Annan fastighet Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 
Servisavgift Framdragning av 1 ledning, 70% av avgift enligt 6.1a) 51 918 

Servisavgift Framdragning av 2 ledningar, 85% av avgift enligt 6.1a) 63 043 

Servisavgift Framdragning av 3 ledningar, 100% av avgift enligt 6.1a) 74 168 
 
Reducerade avgifter i övrigt 

 Avser Bostadsfastighet 

Avgifter  V S Df Dg 
  % Pris 2023 

inkl moms 
(kr) 

% Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

% Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

% Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 
Förbindelse- 
Punktsavgift 5.1 b) 30% 19 255 50% 32 092 20% 12 837 - - 

Tomtyteavgift/m² 5.1 c) 30% 16,23 50% 27,06 - - 20% 10,81 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 9 840 50% 16 400 - - 20% 6 560 

Grundavgift Df 
utan FP 5.1 e) - - - - 100% 23 959 - - 

 
 Avser Annan fastighet 

Avgifter  V S Df Dg 
  % Pris 2023 

inkl moms 
(kr) 

% Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

% Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

% Pris 2022 
inkl moms 

(kr) 
Förbindelse- 
Punktsavgift 6.1 b) 30% 19 255 50% 32 092 20% 12 837 - - 

Tomtyteavgift/m² 6.1 c) 30% 21,89 50% 36,48 - - 20% 14,60 

Grundavgift Df 
utan FP 6.1 d) - - - - 100% 23 959 - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d). 
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8.2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 
6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 

8.3. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a) resp 6.1a) Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 
 Bostadsfastighet Annan Fastighet 

Avgift Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 

Etableringsavgift, 50 % av 5.1a) resp 6.1a) 37 084  37 084 

 
 

§ 9 Allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift 

Avgift utgår med: 
Avgift per m² 
Allmän platsmark för anordnade av dagvattenbortledning 

Pris 2023 
inkl moms 

(kr/m²) 

Hårdgjorda ytor, gatumark och torg 162 

Övrig allmän platsmark 45,44 

§ 10 Särförhållanden 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 Betalning av anläggningsavgifter 
11.1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
11.2. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  
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11.3. Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

 
11.4. Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
 

§ 12 Övriga frågor 
12.1. Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader härför. 

 
12.2. Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

 
12.3. Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling. 
 
 

§13 Indexreglering 
Avgifter enligt 5 – 12 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 (Jordarbeten) och 322 (Läggning 
av PVC-rör) i entreprenadindex (indextal januari 2020). När detta index ändras, har huvudmannen rätt 
att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-21) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25%). 

§14 Bebyggd fastighet 
14.1. För bebyggd fastighet ska brukningsavgift erläggas. 

a) En fast avgift per år och mätarkombination/mätarställe. Parallellkopplade mätare räknas som 
ett mätarställe. 

a) Fast avgift   Per vattentjänst 
 
Mätarkombination 
antal*storlek vattenmätare 

Vatten & Spillvatten 
Pris 2023 

inkl moms 
(kr/år) 

 V 
(47%) 

inkl moms 
(kr/år) 

S 
(53%) 

inkl moms 
(kr/år) 

Småhus, 
1 x Qn2,5  (alt. Q3 4) 6 423  3019 3 404 

1 x Qn2,5  (alt. Q3 4) 9 176  4 312 4 863 

2 x Qn2,5  (alt Q3 4) 23 567  11 076 12 490 

3 x Qn2,5  (alt. Q3 4) 49 955  23 479 26 476 

4 x Qn2,5  (alt. Q3 4) 73 950  34 757 39 193 

1 x Qn6     (alt. Q3 10) 30 768  14 461 16 307 

2 x Qn6     (alt. Q3 10) 97 934  46 030 51 905 

3 x Qn6     (alt. Q3 10) 193 892  91 129 102 763 

4 x Qn6     (alt. Q3 10) 241 879  113 683 128 196 

1 x Qn10   (alt. Q3 16) 73 950  34 757 39 193 

2 x Qn10   (alt. Q3 16) 177 087  83 230 93 856 

3 x Qn10   (alt. Q3 16) 376 191  176 810 199 381 

80 mm(genomloppsdiameter) 721 679  339 189 382 490 

 
b) Rörlig avgift Vatten & Spillvatten 

Pris 2023 
inkl moms 

(kr/m³) 

V 
(40%) 

inkl moms 
(kr/m³) 

S 
(60%) 

inkl moms 
(kr/m³) 

Rörlig avgift per m³ levererat vatten och 
avledning spillvatten 38,91  15,56 23,35 

 
c) Dagvattenavgift Dagvatten fastighet & gata 

Pris 2023 
inkl moms 

(kr/år) 

Df 
(85%) 

inkl moms 
(kr/år) 

Dg 
(15%) 

inkl moms 
(kr/år) 

Dagvattenavgift för småhus 2 074 1763 311 

Dagvattenavgift för övriga fastigheter 
per påbörjat 100 m² tomtyta 296 252 44 
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14.2. Reduktion av avgift 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 14.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 
Följande avgifter ska betalas för respektive ändamål: 

Avgifter  Vatten Spillvatten Dagvatten 
fastighet (Df) 

Dagvatten 
gata (Dg) 

Fast avgift 14.1a) 47% 53%   

Avgift per m3 14.1b) 40% 60%   

Avgift per tomtyta 14.1c)   85% 15% 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
För belopp uppdelat per vattentjänst, se 14.1. 
 

14.3. Extra mätarställe 
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1a) betalas. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som ska installeras utifrån fastighetens behov av 
hushållsvatten. 

 
14.4. Vattenmängder (betalningsansvar och schablon) 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden om inte annat har 
avtalats. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska  
fastställas genom mätning eller saknas mätare, tas avgift ut enligt 14.1 b) efter en antagen 
vattenförbrukning/ spillvattenmängd om 150 m3 /småhus, lägenhet och år. Den fasta avgiften för 
vatten och spillvatten bestäms efter fastighetens behov, enligt 14.1a). 

 
14.5. Tillfälligt vatten 

För tillfällig vattenförbrukning (tex byggvatten, evenemang) ska brukningsavgift betalas enligt 
14.1 b). Om fastighetsägaren inte ordnar med en godkänd mätplats så att mätning kan ske, antas 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet/ evenemangstillfälle. 

 
14.6. Undersökning av vattenmätare 

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren 
om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning 
eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter 
om vatten- och värmemätare, STAFS 2014:3. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen.  
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen. 

 
14.7. Undersökningskostnaden för vattenmätare 

Har fastighetsägare begärt prövning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 17. 
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14.8. Klassning av spillvatten 

För spillvatten, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten 
och dylikt), ska avgift betalas med 75 % av avgiften enligt 14 b). 

 
14.9. Ökad eller reducerad avgift för spillvatten 

Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än vad som motsvarar levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för 
spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet. 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- och spillvattenmängd eller på annat sätt som överkommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren.  
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§15 Dagvattenavgift för Allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska betala brukningsavgift. 
 

Avgift utgår per påbörjat 100 m2 allmän platsmark med:  Pris 2023 
inkl moms 

(kr) 
Hårdgjorda ytor, gatumark och torg 272 

Övrig allmän platsmark 27,00 

§16 Brukningsavgift för Obebyggd fastighet  
För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) 1 Qn2,5 
småhus och 14.1c) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter reduceras avgiften enligt 
14.2. 

§17 Särskilda avgifter 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd 
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Övriga avgifter Pris 2023 
inkl. moms 

(kr)  
Avstängning av vatten 696 

Påsläpp av vatten efter avstängning 696 

Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven betalning 696 

Undersökning av vattenmätare (inget fel på mätaren) 1 529 

Byte av vattenmätare då abonnent är skadevållande 1 808 

Förgävesbesök, per besök för aviserad/avtalad tid 696 

Timkostnader för VA-personal 696 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl 7-16) 
debiteras ett tillägg om 50 % av angivna belopp, i tabell ovan. 
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§18 Särskilt avtal 
Om kostnader för vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgift 
betalas enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–16 träffar huvudmannen istället 
avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§19 Betalningsvillkor 
Avgift enligt 14.1 a), c) och 14.2 debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 14. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på det 
obetalda beloppet enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
 
Om inte mätaravläsning sker enligt huvudmannens beslut inför varje debitering får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.  
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering ska dessutom ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 

§20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller i övrigt om särskild åtgärd påkallats på grund av 
fastighetens VA-förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

§21 Taxans införande 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.6 samt 
14.9, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 70 
Avfallstaxa 2023 
Dnr KS 2022/236 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa 
2023 enligt samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prisskillnaden för ett vanligt hushåll redovisas i tabellen nedan: 
 
Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka. 
Inklusive grundavgift villa, inklusive moms.  
 

 
 
 
Mona Burås Dieng (S) meddelar att hon inte deltar i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) tillstyrker samhällsnämndens förslag till avfallstaxa förutom att 
”Tjänsten som ej berör tömning av enskilda avlopp ökar med 4%” och ”Tjänsten som 
berör tömning av enskilda avlopp ökar med 5%, förutom slambehandlingsavgiften som 
är oförändrad”, tas bort. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen avfallstaxa enligt 
samhällsnämndens protokoll § 53/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 

Pris för standardabbonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka.

Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr Prisskillnad kr/månad
2022 2 335,00 kr
2023 2 428,25 kr 4% 93,85 kr 7,82 kr
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för Julia Färjhages yrkande 
Nej-röst för Frej Dristigs yrkande 
 
Vid omröstningen avges 3 ja-röster (Julia Färjhage, Zara Blidevik och Peter Spjuth) och 
1 nej-röst (Frej Dristig) och därmed har arbetsutskottet beslutat enligt Julia Färjhages 
yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen avfallstaxa enligt 
samhällsnämndens protokoll § 53/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

597



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/236 
 
 

 
 
 

    
Avfallstaxa 2023 
 
Dnr KS 2022/236 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa 
2023 enligt samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/156 § 53 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prisskillnaden för ett vanligt hushåll redovisas i tabellen nedan: 
 
Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka. 
Inklusive grundavgift villa, inklusive moms.  
 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen avfallstaxa enligt 
samhällsnämndens protokoll § 53/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Karin Holmström, sektorchef  
Anders Johansson, ingenjör 
 
 

Pris för standardabbonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka.

Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr Prisskillnad kr/månad
2022 2 335,00 kr
2023 2 428,25 kr 4% 93,85 kr 7,82 kr
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From:                                 ingela.flodin@lillaedet.se
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 09:29:24 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             SAN § 53 - Avfallstaxa 2023
Attachments:                   1.jpg, Beslut SAN 2022-04-21Avfallstaxa 2023.docx, Avfallstaxa 2023.docx
Categories:                       KS

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 95 00, direkt: 0520-65 96 33
www.lillaedet.se
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 53 
Avfallstaxa 2023 
Dnr SAN 2022/156 
 
Sammanfattning 
Avfallsverksamheten befinner sig i utvecklings och förändringsarbete, med 
digitalisering, nya myndighetskrav, arbete med ny återvinningscentral, högt uppsatta 
mål i avfallsplanen med mera. 
För att möta allt detta krävs förändringar på personalsidan, som innebär ökad kostnad 
mot idag. 
Övriga kostnader för verksamheten ökar, framför allt drivmedelskostnader men också 
flera andra köpta tjänster och omhändertagande av avfall. 
Möjligheterna att minska kostnaderna är små, eftersom de flesta kostnaderna är fasta 
eller avtalsreglerade. Det som skulle kunna minska kostnaderna betydligt och som vore 
bra för miljön är om sorteringen av avfallet skulle öka/förbättras, vilket också är mål i 
avfallsplanen, men aktivt arbete måste ske för att uppnå detta.   
 
 
Förändringar i taxan 

1. Ändring av fakturering i normalfallet för sommarabonnemang, från en gång om 
året till två gånger om året. 

2. Sänkning av grundavgiften för verksamheter, en halvering till nivån för 
fritidshus och lägenheter. 

3. Verksamheter kan besöka återvinningscentralen mot en avgift per besök. 
4. Ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”kommunalt avfall”. Anpassning till 

lagstiftningsbegrepp. 
5. En informationstabell läggs till om antalet tömningar som sker per 

abonnemangsintervall. 
6. Tabell för abonnemang där matavfallsinsamling ännu inte införts tas bort. 
7. Begreppet ”brännbart hushållsavfall” ändras till ”restavfall i kärl”. 
8. Fördelningskostnaden när helårsabonnemang delar kärl med 

sommarabonnemang ändras från ”70% och 30%” till ”75% och 25%”, för att bli 
mer rättvis fördelning. 

9. Tömning varannan vecka kostar inte längre mer än dubbelt så mycket som 
tömning var fjärde vecka, detta för att extra körningar inte behöver ske med nya 
fordon. 

10. Tjänster som ej berör tömning av enskilda avlopp ökar med 4%. 
11. Tjänster som berör tömning av enskilda avlopp ökar med 5%, förutom 

slambehandlingsavgiften som är oförändrad. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Verksamheter 
Företag och verksamheter tas i dagsläget inte emot på återvinningscentralen i Göta. 
Dock behövs en lösning för att hantera kommunalt avfall från företag och verksamheter. 
Lösningen blir då att ta emot detta avfall på återvinningscentralen mot avgift. Avfall till 
ÅVC från företag och verksamheter skiljer sig mycket åt, därför är det rimligt att den 
fasta grundavgiften sänks och besöksavgift införs, så att de med mer avfall får betala 
mer. Att de inte har fria besök utan avgift vid varje besök är rimligt eftersom företag 
och verksamheter som besöker en ÅVC normalt har större mängder och/eller dyrare 
avfall (framför allt farligt avfall avses med detta) än ett hushåll. 
 
Eget kapital 
Verksamheten har överskott, detta har uppkommit framför allt på grund av att projektet 
införande av matavfallsinsamling inte infördes fullt ut som ursprungligen planerat, samt 
att personal inte anställts som det budgeterats för. 
Detta överskott behöver troligtvis inte hanteras eftersom verksamheten bedöms får 
negativt resultat, på grund av de oväntade prisökningarna på framför allt drivmedel. 
Taxeökningen 2023 på 4% täcker dock inte kostnadsökningarna fullt ut. 
 
Prognos 
För att möta driftkostnadsökningar och ökade kapitaltjänstkostnader är förslaget att 
ökning av taxan delas upp på flera år, så att stora plötsliga ökningar inte sker. Se tabell 
nedan: 
 
År 2023 2024 2025 2026 
Taxeökning 4% 3%-5% 3%-5% 3%-5% 

Prognos taxeökningar kommande år 
 
Om taxeökning för 2023 inte sker, kommer troligtvis ett negativt eget kapital uppstå i 
slutet av 2023. Att då parera det negativa egna kapitalet och samtidigt möta ökade 
kostnader för verksamheten skulle innebära behov av plötsliga ökningar av taxan 2024, 
alternativt större ökningar än 3%-5% åren 2024-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 52/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prisskillnaden för ett vanligt hushåll redovisas i tabellen nedan: 
 
Pris för standardabonnemang, matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka.  
Inklusive grundavgift villa, inklusive moms. 
  Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr Prisskillnad kr/månad    

2022 2 335,00 kr          
2023 2 428,85 kr 4% 93,85 kr 7,82 kr    
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Slamtömning, 2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m³, inklusive 
behandlingsavgift och moms 
  Pris Prisskillnad % Prisskillnad kr  

2022 1 235,00 kr      
2023 1 277,25 kr 3% 42,25 kr  

 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att punkt 10 och 11 stryks, vilket innebär ingen 
taxehöjning för 2023. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att punkt 10 ändras från 4% till 2%. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa frågan till nämnden om att ställa Jörgen Anderssons 
(C) yrkande som huvudförslag och Anne-Lie Palms (S) yrkande som motförslag och 
finner att nämnden bifaller. 
 
Omröstning begärs. 
Samhällsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för Anne-Lie Palms (S) förslag. 
Nej-röst för Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Anne-Lie Palms (S) förslag och 3 nej-röster för Andreas Freiholtz 
(SD) förslag beslutar samhällsnämnden bifalla Anne-Lie Palms förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Jörgen Andersson (C) X   
Mats Nilsson (V) X   
Ethel Augustsson (C)   X 
Lars-Erik Anderström (M) X   
Jens Nielsen (KD) X   
Johannes Vennman (C) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Lena Hållinder-Berglund (S) X   
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Jennifer Svedenborg (SD)  X  
Lorentz Lindell (SD)  X  
Summa 7 3 1 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Ordföranden finner att Anne-Lie Palms (S) yrkande blir motförslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Jörgen Anderssons (C) yrkande med Anne-Lie Palms (S) 
yrkande som motförslag och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Samhällsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för Jörgen Anderssons (C) förslag. 
Nej-röst för Anne-Lie Palms (S) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för Jörgen Anderssons (C) förslag och 2 nej-röster för Anne-Lie Palms 
(S) förslag beslutar samhällsnämnden bifalla Jörgen Anderssons förslag. 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Jörgen Andersson (C) X   
Mats Nilsson (V) X   
Ethel Augustsson (C) X   
Lars-Erik Anderström (M) X   
Jens Nielsen (KD) X   
Johannes Vennman (C) X   
Anne-Lie Palm (S)  X  
Lena Hållinder-Berglund (S)  X  
Andreas Freiholtz (SD)   X 
Jennifer Svedenborg (SD)   X 
Lorentz Lindell (SD)   X 
Summa 6 2 3 

 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Avfallstaxa 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, sektorchef 
Anders Johansson, ingenjör 
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Avfallstaxa 2023 

     
 
 

Sida 2 av 6 
 

Avfallsavgifter allmänna bestämmelser 

För åtgärder avseende fastighetsrenhållning i form av bortforsling och oskadliggörande av avfall mm 
som enligt gällande lokal renhållningsordning och miljöbalken åligger kommunen, skall 
fastighetsägaren erlägga avgifter enligt denna taxa. 

Fastigheter som generar kommunalt avfall ska betala grundavgift och abonnemangsavgift. Övriga 
avgifter erläggs vid beställning eller där de är tillämpbara.  

I grundavgift ingår tillgång till Återvinningscentralen (ÅVC) (gäller dock ej verksamheter), kundtjänst 
och fakturering. I abonnemangsavgift ingår transport och omhändertagande av kommunalt avfall 
enligt abonnemangstypen. 

En grundavgift betalas per hushåll och/eller per verksamhet. Flera grundavgifter kan vara tillämpbara 
på en fastighet. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får Tekniska nämnden besluta om särskilda avgifter i 
enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunderna som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 

Betalning sker i normalfallet genom fakturering fyra gånger per år för fastigheter med året runt 
abonnemang och två gånger per år för fastigheter med sommarabonnemang. Betalning ska ske till 
Lilla Edets kommun. 

 

Grundavgift  

Grundavgift erläggs för varje en- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenhet samt verksamhet på 
fastigheten. Verksamhet är alla typer av verksamheter som ger upphov till hushållsavfall eller 
hushållsliknande avfall. 

Grundavgift Exkl. moms Inkl. moms 
En- och tvåfamiljshus 943 kr 1 179,10 kr 
Fritidshus 472 kr 590,20 kr 
Lägenhet 472 kr 590,20 kr 
Verksamhet 472 kr 590,20 kr 
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Sida 3 av 6 
 

Abonnemangsavgifter kommunalt avfall 

Fastigheter för bostadsändamål eller där verksamhet bedrivs och där hushållsavfall eller 
hushållsliknande avfall uppstår ska fastigheten ha ett abonnemang enligt denna taxa. 
Abonnemangsavgift erläggs per behållarstorlek och tömningsintervall. 

Abonnemangstyp Antal hämtningar per år 
Helår varje vecka 52 styck. 
Helår varannan vecka 26 styck 
Helår var fjärde vecka 13 styck 
Helår 2 ggr per vecka 104 styck 
Helår 4 ggr per vecka 208 styck 
Sommar varje vecka 22 
Sommar varannan vecka 11 
Sommar var fjärde vecka 6 
Sommar 2 ggr per vecka 44 
Sommar 4 ggr per vecka 88 

 
 

Abonnemang separat insamling av matavfall 

Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter, 
abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna, eller med 25% och 75% om 
sommarabonnemang delar med helårabonnemang. 

Abonnemangstyp Kärlstorlek 
i liter Hämtningsintervall Abonnemangsavgift 

exkl. moms 
Abonnemangsavgift 
inkl. moms 

Helår insamling 140 Varannan vecka 333 kr 416,00 kr 
Sommar insamling 140 Varannan vecka 167 kr 209,30 kr 
Hemkompost* - - 0 kr 0,00 kr 
Helår insamling*** 140 Varje vecka 731 kr 913,90 kr 

***Ej valbara av enskilda hushåll 
** Kräver ”ansökan om delat avfallskärl” och godkännande av tekniska nämnden 
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av miljö- och byggnämnden 
Sommarabonnemang avser perioden 1 maj – 30 september 
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Sida 4 av 6 
 

Abonnemang insamling av restavfall i kärl 

Abonnemangen nedan kan delas av fastigheter efter godkännande enligt gällande avfallsföreskrifter, 
abonnemangsavgiften delas då lika mellan de fastigheterna, eller med 25% och 75% om 
sommarabonnemang delar med helårabonnemang. 

Abonnemangstyp Kärlstorlek 
i liter Hämtningsintervall Abonnemangsavgift 

avgift exkl. moms 
Abonnemangsavgift 
avgift inkl. moms 

Helår 140 Varannan vecka 1 334 kr 1 667,50 kr 
Helår 140 Var fjärde vecka* 667 kr 833,75 kr 
Helår 190 Varannan vecka 1 812 kr 2 265,00 kr 
Helår 190 Var fjärde vecka* 906 kr 1 132,50 kr 
Sommar 140 Varannan vecka 666 kr 832,50 kr 
Sommar 140 Var fjärde vecka* 333 kr 416,25 kr 
Sommar 190 Varannan vecka 906 kr 1 132,50 kr 
Sommar 190 Var fjärde vecka* 453 kr 566,25 kr 
Sommar*** 190 Varje vecka 1 813 kr 2 266,25 kr 
Sommar*** 370 Varje vecka 3 534 kr 4 417,50 kr 
Sommar*** 370 Varannan vecka 1 766 kr 2 207,50 kr 
Sommar*** 370 Var fjärde vecka* 883 kr 1 103,75 kr 
Sommar*** 660 Varannan vecka 3 915 kr 4 893,75 kr 
Sommar*** 660 Varje vecka 6 263 kr 7 828,75 kr 
Sommar*** 660 2 ggr/vecka 12 525 kr 15 656,25 kr 
Sommar*** 660 4 ggr/vecka 25 048 kr 31 310,00 kr 
Helår*** 190 Varje vecka 3 623 kr 4 528,75 kr 
Helår*** 370 Varje vecka 7 068 kr 8 835,00 kr 
Helår*** 370 Varannan vecka 3 532 kr 4 415,00 kr 
Helår*** 370 Var fjärde vecka* 1 766 kr 2 207,50 kr 
Helår*** 660 Varannan vecka 7 829 kr 9 786,25 kr 
Helår*** 660 Varje vecka 12 525 kr 15 656,25 kr 
Helår*** 660 2 ggr/vecka 25 048 kr 31 310,00 kr 
Helår*** 660 4 ggr/vecka 50 097 kr 62 621,25 kr 

***Ej valbara av enskilda hushåll 
** Kräver ”ansökan om delat avfallskärl” och godkännande av tekniska nämnden 
* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av miljö- och byggnämnden, eller 
matavfallsinsamling 
Sommarabonnemang avser perioden 1 maj – 30 september 
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Sida 5 av 6 
 

Dragvägsavgift tömning av avfallskärl 

Dragvägsavgiften i tabellen nedan är inte fritt valbar utan ska enbart tillämpas i enlighet med gällande 
renhållningsordning för Lilla Edets kommun.  

Dragväg mellan fordonets 
uppställningsplats och hämtstället 
enkel väg. Avgift per kärl och 
hämtningstillfälle. 

Avgifter 
exkl. moms 

Avgifter 
inkl. moms 

Klass 1, < 5 meter 0 kr 0,00 kr 
Klass 2, 5-15 meter 25 kr 31,20 kr 
Klass 3, 15-25 meter 51 kr 63,70 kr 
Klass 4, >25 meter, kostnad per meter 5 kr 6,50 kr 

 

Extra tjänster 

Extra tjänster är fritt valbara.  

Extra tjänster  Avgifter exkl. 
moms  Avgifter inkl. moms 

Byte av kärlstorlek eller utkörning av 
nytt kärl, per fastighet och tillfälle. 
Tillämpas ej under två månader efter 
nyinflyttning 

312 kr 390,00 kr 

Avgift per besök till ÅVC efter 24 
avgiftsfria besök till ÅVC per 
kalenderår och per hushåll 

260 kr 325,00 kr 

Avgift per besök verksamhet 260 kr 325,00 kr 

Ersättningskort vid förlust av 
passerkort till ÅVC 208 kr 260,00 kr 

Hämtning per transport av övrigt 
hushållsavfall, till exempel 
skrymmande avfall, där så är skäligt. 

1 999 kr 2 498,60 kr 

Extra tömning ett styck avfallskärl, 
inom tre arbetsdagar 266 kr 332,80 kr 

Viss extrautrustning till avfallskärl, till 
exempel speciella lock eller lås. 964 kr 1 205,10 kr 

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för 
tillfälligt behov. Per kärl och per 
påbörjad sjudagarsperiod. En tömning 
ingår i priset. 

719 kr 898,30 kr 

Utlåning av evenemangskärl, 660 liter 
flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl 
och per påbörjad sjudagarsperiod. En 
tömning ingår i priset. 

868 kr 1 085,50 kr 
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Sida 6 av 6 
 

Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp  

Tömning av enskilda avlopp ska ske i enlighet med gällande renhållningsordning för Lilla Edets 
kommun. Avgift erläggs per tömd brunn/behållare. 

Tömningsavgifter Enhet Pris per enhet exkl. 
moms 

Pris per enhet inkl. 
moms 

2- eller 3-kammarbrunn, 0-3 m³ /styck 710 kr 887 kr 
2- eller 3-kammarbrunn, 3,1-6 m³ /styck 881 kr 1 101 kr 
2- eller 3-kammarbrunn, 6,1-9 m³ /styck 1 106 kr 1 382 kr 
2- eller 3-kammarbrunn, 9,1- m³ /m³ 111 kr 139 kr 
Sluten tank, 0-3 m³ /styck 710 kr 887 kr 
Sluten tank, 3,1-6 m³ /styck 881 kr 1 101 kr 
Sluten tank, 6,1-9 m³ /styck 1 106 kr 1 382 kr 
Sluten tank, 9,1- m³ /m³ 111 kr 139 kr 
BDT-brunn /styck 710 kr 887 kr 

 

Vid tömning av enskilt avlopp tillkommer en avgift för behandling av slam enligt tabell nedan. 

Slambehandlingsavgift Enhet Pris per enhet exkl. 
moms 

Pris per enhet inkl. 
moms 

Slam /m³ 104 kr 130 kr 
 
Extratjänster enligt tabell nedan erläggs utöver tömningsavgiften. 
 

Extratjänster Enhet Pris per enhet exkl. 
moms 

Pris per enhet inkl. 
moms 

Slangtillägg, när slangdragningen 
överstiger 15 meter /5 m 54 kr 66,94 kr 

Extrahämtning slutentank10, tillägg på 
tömning slutentank. Extrahämtning sker 
inom 10 arbetsdagar efter beställning 

/styck 636 kr 795,38 kr 

Extrahämtning, tillägg på tömning brunn 
eller tank. Extrahämtning sker inom 5 
arbetsdagar efter beställning 

/styck 851 kr 1 063,13 kr 

Akuthämtning, tillägg på tömning brunn 
eller tank. Akuthämtning sker inom 2 
arbetsdagar efter beställning 

/styck 1 065 kr 1 330,88 kr 

Hindrad tömning. 
Är en avgift för beställd tömning som ej 
kunnat utföras på grund av hinder på 
fastigheten tömningen skulle utföras på. 

/styck 529 kr 661,50 kr 

Extraavgift när extra personal eller extra 
utrustning krävs. 

/per påbörjad 
arbetstimme 1 714 kr 2 142,00 kr 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 71 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor 
Dnr KS 2022/235 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt  
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag  
(2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt  
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/176 § 47 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den största kostnadspåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager  
(asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att stiga mer än föreslagen  
avgiftshöjning men konsekvenserna mildras med föreslagna justeringar. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 
samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor enligt 
samhällsnämndens protokoll § 47/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/235 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikordningsplaner och återställande av ytor 
 
Dnr KS 2022/235 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt  
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag  
(2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt  
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/176 § 47 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den största kostnadspåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager  
(asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att stiga mer än föreslagen  
avgiftshöjning men konsekvenserna mildras med föreslagna justeringar. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 
samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor enligt 
samhällsnämndens protokoll § 47/2022 att gälla från 1 januari 2023 och tillsvidare. 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Samhällsnämnden 
Karin Holmström, sektorchef 
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From:                                 ingela.flodin@lillaedet.se
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 09:17:10 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             SAN § 47 - Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor
Attachments:                   1.jpg, Beslut SAN 2022-04-21Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 
samt grävning trafikanordningsplaner och åters.docx, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig 
platsmark samt grävning.docx
Categories:                       KS

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 95 00, direkt: 0520-65 96 33
www.lillaedet.se
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 47 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor 
Dnr SAN 2022/176 
 
Sammanfattning 
Det idag gällande taxedokumentet bygger på 2019 års pris- och lönenivå. För att 
säkerställa att varje part i så stor utsträckning det är möjligt, står för sina egna kostnader 
behöver taxor och avgifter uppdateras. Den nya taxan träder ikraft vid årsskiftet 
2022/2023. 
 
Taxedokumentet är uppdaterat både avseende rubriker, kostnadsposter och 
taxor/avgifter. I vissa fall har kostnadsposter plockats bort eller slagits ihop medan 
andra lagts till, i syfte att anpassa dokumentet till verkliga förhållanden och efterfrågan 
på tjänster/utbud.  
 
Utdrag av gjorda revideringar: 
Taxan avseende försäljning på annan plats än torget i Lilla Edet är så långt det går 
likställd med torghandel på torget i Lilla Edet. 
 
För upplåtelse av offentlig plats gäller fortsatt att ideella föreningar, skolor och 
kommunen själva är avgiftsbefriade avseende torghandel, försäljning, evenemang och 
liknande. 
 
Ett förtydligande har gjorts att taxa för uppställning av container ej gäller 
förpackningsinsamling eller organisationer som står under statlig insamlingskontroll 
med så kallat 90-konto. 
 
Timpriset för handläggning, tillsyn och platsbesök kopplat till bland annat grävtillstånd 
har höjts. 
 
Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt underhåll och 
justering av beteckningar och kantsten har höjts med 25 %. Världsläget gör det ytterst 
svårt att bedöma framtida prisbild avseende dessa tjänster. Förvaltningen har i 
prisuppräkningen tagit hänsyn till tidigare års indexuppräkningar och därefter uppskattat 
en kommande kostnadsökning.  
 
Påföljdsavgifterna har till del arbetats om utifrån praktisk tillämpning men är i stort 
desamma som tidigare. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 57/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-30. 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den största budgetpåverkan gäller återställningsavgifter för bitumenbundna lager 
(asfalt). Det finns risk att entreprenadpriserna kommer att stiga mer än föreslagen 
avgiftshöjning men konsekvenserna mildras med föreslagna justeringar.  
 
Ajournering kl. 9.15-9.20. 
 
Tilläggsyrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att taxan ska gälla från 1/1 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Andreas Freiholtz 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Andreas Freiholtz (SD) förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att med stöd av Lag (1957:259) om rätt 
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag 
(2017:725) 2 kap §5 anta Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Taxan ska börja gälla den 1 januari 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Taxor och avgifter för 
upplåtelse av offentlig 
plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner 
och återställande av ytor 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 

Datum: 2022-06-xx 

Diarienummer: SAN 2022/176 

 
   Giltig fr.o.m: 2023-01-01 
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Kommunfullmäktige 

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, grävning, trafikanordningsplaner och återställande 
av ytor 
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I detta dokument anges Lilla Edets kommuns taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt 
grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor. Dessa avgifter gäller från den 2023-01-01 
och är antagna av Lilla Edets kommunfullmäktige den 2022-06-xx, med stöd av Lag (1957:259) om 
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats och Kommunallag (2017:725) 2 
kap §5. 

Avgifterna redovisas utan moms om inte annat anges.  
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TAXOR, AVGIFTER OCH PRISER FÖR UPPLÅTELSE AV 
OFFENTLIG PLATS 

Torghandel på torget i Lilla Edet* Taxa per torgplats 
Torghandel, årsplats måndag-lördag 10 000 kr/år 
Torghandel, årsplats, en dag/vecka 4 000 kr/år 
Torghandel, halvårsplats måndag-lördag 6 000 kr/halvår 
Torghandel, halvårsplats, en dag/vecka 2 400 kr/halvår 
Torghandel, månadsplats måndag-lördag 1 400 kr/månad 
Torghandel, veckoplats måndag-lördag 500 kr/vecka 
Torghandel, dagplats 200 kr/dag 
Torghandel; av ideella föreningar, skolklasser, kommunen 0 kr 
Elanslutning (endast förbrukning, kablar etc. ingår inte) 50 kr/dag 

*Torghandel är momsfri. Ansökan om torghandel sker till kommunen. 

Försäljning på annan plats än torget i Lilla Edet Taxa 
Marknad med huvudsyfte försäljning >1000 m2 2 500 kr/dag 
Marknad med huvudsyfte försäljning < 1000 m2 1 500 kr/dag 
Lottstånd, loppmarknad, försäljningsstånd; av ideella 
föreningar, skolklasser och kommunen 

0 kr 

Lottstånd, loppmarknad, försäljningsstånd; övriga 1 400 kr/plats och månad (måndag-söndag) 
Lottstånd, loppmarknad, försäljningsstånd; övriga 500 kr/plats och vecka (måndag-söndag) 
Lottstånd, loppmarknad, försäljningsstånd; övriga 200 kr/plats och dag 

 

Evenemang Taxa 
Hälso-, miljö- och kulturaktivitet eller liknande;  
av ideella föreningar eller av kommunen  

0 kr 

Konsert, evenemang, servering, cirkus, tivoli eller liknande; övriga 3000 kr/dag,  
Samhällsinformation och presentation av ideell 
föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast 
plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning. 

0 kr 

 

Reklam och information Taxa 
Affischering 
 

1500 kr/tillfälle.  
0 kr för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier. 

Fast reklamskylt ej digital/rörlig 15 000 kr/år 
Fast reklamskylt digital/rörlig 25 000 kr/år 
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Byggnation, etablering, upplag Taxa* 
Manskapsbodar, etablering och upplag.  
Tillstånd kan krävas från byggnadsnämnden.  
Kostnad för eventuellt bygglov tillkommer. 

150 kr st/dag, 0-200 m2.   
200 kr st/dag, 200-400 m2. 

Mobilkran, skylift 250 kr/dag 
Container** eller byggnadsställning gatumark (per styck) 1000 kr/vecka eller 3000 kr/månad 
Container** eller byggnadsställning övrig plats (per styck) 500 kr/vecka eller 1500 kr/månad 

* Gäller ej vid uppdrag åt Lilla Edets kommun. 
** Gäller ej förpackningsinsamling eller organisationer som står under statlig insamlingskontroll med 
så kallat 90-konto. 
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TAXOR, AVGIFTER OCH PRISER FÖR GRÄVNING, 
ÅTERSTÄLLANDE OCH TA-PLANER 
 

Administrativa avgifter 
Typ av avgift Taxa 
Handläggning eller granskning av grävtillstånd, 
TA-plan, lägesgodkännande etcetra 

950 kr/timma, dock lägst 2 timmar 

Tillsyn och platsbesök 950 kr/timma 

 

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt 
underhåll, justering av beteckningar och kantsten 
Kommunen utför dessa typer av återställning.  

Gång- och 
körbana 

Intervall Enhet Utan framtida 
förhöjt 
underhåll 

Med framtida 
förhöjt 
underhåll 

Med framtida förhöjt 
underhåll för asfalt 
yngre än 5 år 

< 10 m² 756 kr/m² 983 kr/m² 1210 kr/m² 
10-50 m² 588 kr/m² 764 kr/m² 940 kr/m² 

Ett lager  
100 ABT 

> 50 m² 525 kr/m² 683 kr/m² 840 kr/m² 
< 10 m² 1038 kr/m² 1349 kr/m² 1660 kr/m² 
10-50 m² 869 kr/m² 1129 kr/m² 1390 kr/m² 

Två lager 
110 AG +  
80 ABT > 50 m² 788 kr/m² 1024 kr/m² 1260 kr/m² 

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt beläggningsunderhåll 
sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll.  

 
Avgift för återställning av kantsten exkl eventuell justering 

Storlek på kantsten Pris per meter 
Spikad betongsten 12 cm 206 kr 
Spikad betongsten 16 cm 263 kr 
Råkantsten 10-15 cm  481 kr 

Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten och/eller 
råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100 ABT): 

<10 löpmeter:  375 kr/löpmeter 
10-50 löpmeter:  250 kr/löpmeter 
> 50 löpmeter:  219 kr/löpmeter 
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Avgift för justering av beteckningar 
Fasta beteckningar Pris per enhet 
Höjning 20-50 mm inkl järnram 756 kr 
Nedstigningsbrunn typ A6 619 kr 
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, 
rännstensbrunn 

413 kr 

Avstängningsventil AV, servisventil SV, 
polygonpunkt PP 

344 kr 

Teleskopiska beteckningar Pris per enhet 
Nedstigningsbrunn typ A6 344 kr 
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, 
rännstensbrunn 

344 kr  

Avstängningsventil AV, servisventil SV, 
polygonpunkt PP 

344 kr 
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PÅFÖLJDSAVGIFT 
Påföljdsavgifter tas ut för olika brister och avvikelser.  

 

Påföljdsavgifter för överträdelse av TA-plan 
Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks åläggs byggherren att betala en 
påföljdsavgift på 3000 kr för varje enskild brist.  

Ansvarig från kommunen ska då besöka arbetsplatsen och dokumentera brister, både skriftligt och 
genom fotografering.  

Påföljdsavgift för skada på träd 
Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon 
del härav utgår följande avgift: 

Typ av träd Taxa  
Lätt skada 

Taxa 
Måttlig skada 

Taxa 
Allvarlig skada 

Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens inventering 5 000 kr/st 25 000 kr/st 50 000 kr/st 
Alléträd med biotopskydd 3 000 kr/st 15 000 kr/st 30 000 kr/st 
Träd med en diameter som överstiger 10 cm, 1 
meter upp från marken 

2 000 kr/st 10 000 kr/st 20 000 kr/st 

 

Övriga påföljdsavgifter 
Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats vara så 

pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då det betraktas som 

avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.  

Avgift utgår alltid för dessa avvikelser, om 10 000 kronor per avvikelse: 

‑ vid avsaknad av beviljat grävtillstånd 

‑ vid grävning utanför vad som godkänts i grävtillståndet 

‑ vid avsaknad av granskad TA-plan 

‑ då arbete sker utan godkända varselkläder 

‑ vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag  

‑ eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet (ej träd) etc. Därutöver tillkommer 
återställningskostnaden. 

‑ vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor, tjälklumpar, 
jord, lera, virkesklumpar med mera  

‑ skada på stomnätspunkt eller gränsmarkering (per punkt) 
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Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning 
 

- Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck 

- Förseningsavgift (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dag. Med försening avses från det 

datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i grävtillståndet. 

- För nyttjande av kommunens mark utan korrekta tillstånd debiteras dubbla taxan.  

Exempel: uppställning av container på gatumark kostar enligt taxan 1000 kr/vecka eller 3000 

kr/månad. Ställs en container upp på gatumark utan korrekta tillstånd blir avgiften istället 

2000 kr/vecka eller 6000 kr/månad.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 72 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr KS 2022/237 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta nämndens förslag 
till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr SAN 2022/149 § 61 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Samhällsnämndens protokoll § 61/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär förutsättningar för att uppnå en något förbättrad kostnadstäckning för  
miljöenhetens utförda arbete. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt samhällsnämndens protokoll § 61/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-05 KS 2022/237 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
Dnr KS 2022/237 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta nämndens förslag 
till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Dnr SAN 2022/149 § 61 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05 
Samhällsnämndens protokoll § 61/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär förutsättningar för att uppnå en något förbättrad kostnadstäckning för  
miljöenhetens utförda arbete. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt samhällsnämndens protokoll § 61/2022 att gälla från 1 januari 2023 och 
tillsvidare. 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef 
Kristian Nordström, enhetschef 
Ekonomichefen 
Samhällsnämnden 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 61 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Dnr SAN 2022/149 
 
Sammanfattning 
Principen att ”förorenaren” ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-
dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta 
som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken 
m.fl. taxor som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.  
 
Inför 2022 höjdes timtaxan. Detta förslag innebär ingen ytterligare höjning av timtaxan 
inför kommande år. Inte heller ändras texten i grunddokumentet eller bilaga 2. Däremot 
så föreslås några förändringar i bilaga 1 för att bättre motsvara faktiskt 
handläggningstid, alt. bli mer förutsägbart för verksamhetsutövaren. 
 

• Avgiften för tillsyn av enskilda avlopp, som av misstag föll bort i samband med 
förra årets ändring av taxan, återinförs på samma nivå som tidigare, dvs. 
motsvarande tre timmars handläggning. 

• Värmepumpsanläggningar, med undantag för den vanligaste varianten som 
innebär 1-2 borrhål, ändras till löpande timavgift istället för fast avgift 
motsvarande två timmars handläggning. 

• Handläggning av anmälan om kompostering ändras från löpande timavgift till en 
fast avgift motsvarande 1 timme handläggning. 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 62/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär förutsättningar för att uppnå en något förbättrad kostnadstäckning för 
miljöenhetens utförda arbete. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till reviderad 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn 
enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 
 

Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för samhällsnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, 
skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. 

 
 Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

  
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag.  
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av samhällsnämnden. 
 
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

 
 Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats 
(årlig tillsynsavgift), 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 

Timtaxa 
 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1050 kronor per hel timme handläggningstid. 
 
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
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inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Samhällsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2019. 

 Vid indexuppräkningen äger samhällsnämnden rätt att avrunda avgiften till högre eller lägre 
närmast hela tiotal kronor. 

 

Avgifter för prövning 
 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast 

avgift genom att den handläggningstid som anges i kommunens dokument om taxa och avgifter 
multipliceras med timtaxan, eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som 
anges i kommunens dokument om taxa och avgifter. 

 
 Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 

 
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats 

innan handläggningen har påbörjats. 
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om 
tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken. 

 
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 

som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
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Avgifter med anledning av anmälan 
 
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

genom att den handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna. 

 
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 

 
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma 

att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges med en fast tidsfaktor i 

taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som 
samhällsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas 
genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

 
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som 

anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan, eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilagorna. 

 
 Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 
ingår inte i den fasta avgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 

föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 
21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och 

med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning 
av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 
 Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

 
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta 

åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
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tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader. 

 

Nedsättning av avgift 
 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 

nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 
 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till samhällsnämnden. Betalning ska ske inom tid 

som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, framgår att en kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

 
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

 
27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas en kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas 
taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
 
För samtliga taxor och avgifter debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
Samtliga taxor och avgifter är angivna exklusive moms, om inte annat anges. 
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Bilaga 1 Fasta avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 

Avsnitt i miljöbalken Tidsfaktor Kommentar 

7 kap. Skyddade områden   

Prövning strandskydd 8 
Prövning av strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b § 
miljöbalken 
 

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och  
hälsoskydd   

 

Prövning av ansökan om inrättande av 
avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett 
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende 

4 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 

6 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till 
mark eller vatten 

6 3. Inrättande av annan avloppsanordning 

2 
4. Anslutning av vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning 

8 
5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter 

Timavgift 
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig 
avloppsanordning för 25-200 personekvivalenter 

Prövning enskilda avlopp 

4 
7. enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

2 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett 
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd Anmälan enskilda avlopp 

2 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd  

Tillsyn enskilda avlopp 3 Tillsyn över enskilda avloppsanordningar 

 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
avseende: 

2 1. Bergvärmepump 1-2 borrhål 

Anmälan värmepump 

Timavgift 2. Övriga värmepumpsanläggningar 
 
  

638



    

8 
 

 
Avsnitt i miljöbalken Tidsfaktor Kommentar 

 

  
  

 Prövning hälsoskydd 

3 
2 
1 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin  
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur  
3. Orm 

  2 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

  1 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed 
jämförbar toalett och torrtoalett med 
latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
Anmälan hälsoskydd 

 3 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 
42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Tillsyn lantbruk  
4 
3 
2 

Tillsyn av lantbruk med djur. Avgift utgår per 
inspektionstillfälle och avgiftens storlek avgörs av 
antalet djurenheter (de). Definitionen av djurenheter 
framgår av miljöprövningsförordningen 
 
30-100 de 
6-29 de 
1-5 de 

B- och C-objekt enligt 
miljöprövningsförordningen  

Se bilaga 2 

14 kap. Kemiska produkter och 
biotekniska organismer  

 

Cisterner 

0,5 

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor 
och spilloljor 

15 kap. Avfall   

Kompost 
1 

Handläggning av anmälan om kompostering av 
matavfall enligt 29 § Lilla Edets kommuns 
avfallsföreskrifter  
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Bilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
 
 
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  
TF= Tidsfaktor 
PN= Prövningsnivå  
T= Timavgift 
B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 

Lagrum i MPF VK/ KK TF PN Beskrivning 
     JORDBRUK 
    Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 12 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar 
som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för 
produktion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 9 B Anläggning med stadigvarande djurhållning 
av nötkreatur, hästar eller minkar med mer 
än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
ålder, eller 
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning 
med mer än 100 djurenheter, dock inte 
inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp 
till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex 
månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive 
smågrisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller 
avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 
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1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
4 

ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, 
sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton 
veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, 
inklusive kycklingar och ungar upp till en 
veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en 
veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller 
äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 
månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur 
som har en årlig sammanlagd utsöndring 
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller 
fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för jordbruksproduktion 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark 
för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   
3 kap 1 § 5.10 12 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer 

än 40 ton foder förbrukas per kalenderår. 
3 kap 2 § 5.20 4 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer 

än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, 
om inte verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 §. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
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AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 32 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde 

som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte 
endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material 
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 2 § 10.11 28 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde 
som är större än 25 hektar, om verksamheten 
inte endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 
10.20-5 
10.20-6 

 
10.20-7 

 
10.20-8 

 
10.20-9 

 
10.20-10 

 
10.20-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
20 
12 
8 
4 

20 
 

16 
 

12 
 

8 
 

4 
 

12 

B Täkt för annat än markinnehavarens 
husbehov av berg, naturgrus eller andra 
jordarter, om verksamheten inte 
 
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) 
om kontinentalsockeln, 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
3. endast innebär uppläggning och 
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat 
material efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
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- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd 
naturgrus eller andra jordarter. 
- Torvtäkt 

4 kap 4 § 10.30 6 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer 
än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
naturgrus. 

4 kap 5 § 10.40 4 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd 
berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 
5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

4 kap 6 § 10.50 6 C Anläggning för sortering eller krossning av 
berg, naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av 
detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under 
en längre tid än trettio kalenderdagar under 
en tolvmånaders-period. 

4 kap 7 § 10.60 6 C Anläggning för framställning, bearbetning 
eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 
ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 9 § 11.20 12 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 8 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
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    Malm och mineral 
4 kap 13 § 13.30 40 B Anläggning för rostning eller sintring av 

metallhaltig malm för provändamål. 
4 kap 15 § 13.50 44 B Provbrytning inklusive annan bearbetning 

eller anrikning av malm, mineral eller kol än 
rostning och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 20 B Anläggning för utvinning av asbest. 
    Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 4 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig 
enligt 8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 

15.10-i1 
15.10-i2 

 
 

60 
28 

B Slakteri med en produktion baserad på en 
slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton 
slaktvikt per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 16 B Slakteri med en produktion baserad på mer 
än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt 
per kalenderår 

5 kap 3 § 15.30 6 C Slakteri med en produktion baserad på mer 
än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per 
kalenderår 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
5 kap 4 § 15.40-i 64 B Anläggning för framställning av livsmedel 

med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast 
innebär paketering. 

5 kap 5 § 15.45 24 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer 
än 2 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer 
än 50 ton men högst 2 000 ton per 
kalenderår. 
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15.50-1 

 
15.50-2 

 

 
16 

 
8 
 

Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en 
produktion av mer än 500 ton men högst 
2000 ton per kalenderår. 
- Beredning och behandling med en 
produktion av mer än 50 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 

    Rökeri 
5 kap 7 §  15.80 

 
15.80-1 

 
15.80-2 

 
 

8 
 

4 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton 
men högst 18 750 ton rökta produkter per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per 
kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 9 § 15.95 52 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, 
läskedryck, jäst eller kafferostning eller 
endast innebär paketering. 

5 kap 10 § 15.101 20 C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska 
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råvaror med en produktion av mer än 2 000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, 
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, 
läskedryck, jäst eller kafferostning eller 
endast innebär paketering. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

20 
8 

C Framställning av livsmedel med tillverkning 
av kvarnprodukter samt beredning och 
behandling av kvarnprodukter, med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast 
innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 56 B Anläggning för framställning av livsmedel 

med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med 
en produktion av en slutprodukt vars innehåll 
av animaliskt ursprung uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer 
än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger 
talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat 
med det tal som bestäms genom att 
multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
innebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 44 B Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med 
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en produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 14 § 15.151 16 C Anläggning för framställning av livsmedel 
med beredning och behandling av både 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med 
en produktion av mer än 400 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär 
paketering. 

    Mjölkprodukter 
5 kap 15 § 

 
15.170-i 32 B Anläggning för framställning av 

mjölkprodukter med en produktion baserad 
på en invägning av mer än 200 ton per dygn 
som kalenderårsmedelvärde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 

15.180-1 
15.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 

20 
16 
8 

C Anläggning för framställning av 
mjölkprodukter med en produktion baserad 
på en invägning av mer än 500 ton per 
kalenderår men högst 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.   

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 52 B Anläggning för framställning eller raffinering 

av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, 
eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på enbart vegetabiliska 
råvaror. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 
15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår, om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår, om produktionen baseras på 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 
eller 17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 8 C Anläggning för framställning eller raffinering 
av vegetabiliska eller animaliska oljor eller 
fetter eller produkter av sådana oljor eller 
fetter med en produktion av mer än 100 ton 
men högst 5 000 ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, eller om verksamheten endast 
avser mjölkprodukter. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår om produktionen baseras på 
endast vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 4 C Anläggning för tillverkning av glass med en 
produktion av mer än 10 ton men högst 15 
000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 
9, 12 eller 15 §. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 60 B Anläggning för framställning av råsprit eller 

alkoholhaltig dryck genom jäsning eller 
destillation med en produktion av mer än 5 
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000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 

20 
12 
8 

C Anläggning för framställning av råsprit eller 
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller 
destillation motsvarande en årlig produktion 
av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren 
etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren 
etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol 
per kalenderår. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 

28 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 
000 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 16 C Bryggeri eller annan anläggning för 
framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 1 
000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 52 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer 

än 100 ton men högst 75 000 ton per 
kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om 
anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

    Kafferostning 
5 kap 27 § 15.280  C Anläggning för rostning av mer än 100 ton 
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15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 

20 
8 

men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per 
kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 
000 ton kaffe per kalenderår. 

    Paketering av livsmedel 
5 kap 28 § 15.310 4 C Anläggning för yrkesmässig industriell 

förpackning av animaliska eller vegetabiliska 
produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 
1–27 §§. 

    Foder av animaliska råvaror 
5 kap 29 § 

 
15.330-i 28 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer 
än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 
ton foder per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 
15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 

20 
8 

C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart 
animaliska råvaror med en produktion av mer 
än 500 ton men högst 18 750 ton foder per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton 
produkter per kalenderår. 

    Foder av vegetabiliska råvaror 
5 kap 31 § 

 
15.350-i 20 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
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a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i 
drift i högst 90 dygn i rad under ett 
kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 8 C Anläggning för framställning av foder med 
beredning och behandling av enbart 
vegetabiliska råvaror med en produktion av 
mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton 
produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska 
oljor eller fetter eller endast innebär 
paketering 

    Foder av kombinerade råvaror 
5 kap 33 § 

 
15.370-i 24 B Anläggning för framställning av foder med 

beredning och behandling av animaliska och 
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av en 
slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer 
än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen 
uppgår till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger 
animalievärdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger 
talet 250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat 
med det tal som bestäms genom att 
multiplicera 22,5 med talet för det animaliska 
materialets viktprocent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 
17.10-i2 

 
 
 

80 
72 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per 
dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
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- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 
 
 

17.20-1 
 

17.20-2 
 
 

17.20-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

36 
 
 

28 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller 
för annan beredning av mer än 200 ton 
textilmaterial per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och 
utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga 
organiska föreningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller 
färgning av mer än 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 1000 ton men högst 
2500 ton textilmaterial per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 
ton men högst 1000 ton textilfibrer eller 
textilier per kalenderår eller för annan 
beredning av mer än 200 ton men högst 1 
000 ton textilmaterial per kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 8 C Anläggning för förbehandling, färgning eller 
annan beredning av mer än 10 ton men högst 
200 ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

    PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 7 kap 1 § 18.10-i 56  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton 

hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 56 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton 
men högst 3 000 ton hudar eller skinn per 
kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 100 ton hudar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

8 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan 
beredning av mer än 2 ton men högst 100 
ton hudar eller skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

    TRÄVAROR 

652



    

22 
 

    Kemikaliebehandling av trä och 
träprodukter 

8 kap 1 § 20.05-i 24 B Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller mer än 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 16 C Anläggning för behandling av trä eller 
träprodukter med kemikalier med en 
produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
8 kap 3 § 20.20 

 
 
 
 

20.20-1 
20.20-2 

 
20.20-3 

 
 
 
 
 

52 
40 

 
28 

B Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 
000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 
000 kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 
 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

C Sågverk eller annan anläggning för 
tillverkning av träprodukter genom sågning, 
hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 
§. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 
000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 
kubikmeter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av 
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jordbruksprodukter 
8 kap 5 § 20.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 
 

20.40-2 
 
 

20.40-3 
 
 

20.40-4 
 

20.40-5 
 
 

20.40-6 
 
 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 
 

6 
 
 

16 
 

12 
 
 

6 
 
 

8 

C Anläggning för framställning eller 
bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 
bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, 
baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast 
mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 
000 kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 100 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 10 000 
kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 150 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 20 000 
kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller 
liknande, baserad på mer än 3 000 
kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på 
mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 56 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 

 
 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
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20.60-1 
20.60-2 

 
 

20.60-3 

 
 
 
 

20 
20 

 
 

12 
 

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 
150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor, spånskivor eller andra 
produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller 
andra produkter av spån. 

    Lagring av timmer 
8 kap 8 § 20.70 

 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 
 
 

20.70-2 
 
 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

16 
 
 

12 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning 
av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 
80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, 
eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
40 000 kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på 
land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub), om lagringen sker på 
land med vattenbegjutning och inte är 
tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen 
inte är tillståndspliktig enligt 8 §. 
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20.80-2 
 

20.80-3 
20.80-4 
20.80-5 

8 
 

4 
12 
8 

 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 
20 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 4 C Anläggning för lagring av timmer som inte 
sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har 
pågått mer än sex veckor, behövs med 
anledning av storm eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) på land med 
begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast 
mått under bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 9 C Anläggning för behandling av trä och 

träprodukter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 3 § 21.40 20 B Anläggning för framställning i industriell skala 

av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 
ton per kalenderår av papper, papp eller 
kartong. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION  
10 kap 1 § 22.10 20 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 

heatsetfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 8 C Anläggning med tillverkning av 
metallklichéer. 

10 kap 3 § 22.30 16 B Anläggning med utsläpp av 
processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår. 
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10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 
 

22.40-2 
 
 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

9 
 
 

6 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 15 000 kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där 
mer än 5 000 kvadratmeter men högst 
15 000 kvadratmeter framkallas per 
kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

11 kap 6 § 23.20 60 B Anläggning för tillverkning av produkter ur 
kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 2 § 24.02-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton enkla kolväten per 
kalenderår 

12 kap 4 § 24.04-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syreinnehållande organiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 6 § 24.06-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton svavelinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 8 § 24.08-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
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högst 20 000 ton kväveinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 10 § 24.10-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton fosforinnehållande 
organiska föreningar per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton halogenerade kolväten per 
kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton metallorganiska föreningar 
per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton plaster per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syntetgummi per 
kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton färgämnen eller pigment 
per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller 
tensider per kalenderår 

    Oorganiska kemikalier 
12 kap 24 § 24.24-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton gaser per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syror per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton baser per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton salter per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 
biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider 

658



    

28 
 

eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår 

    Gödselmedel 
12 kap 34 § 24.34-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla 
eller sammansatta gödselmedel baserade på 
fosfor, kväve eller kalium 

    Växtskyddsmedel och biocider 
12 kap 36 § 24.36-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller 
biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 96 B Anläggning för tillverkning i industriell skala 
av biotekniska organismer för 
bekämpningsändamål 

    Läkemedel 
12 kap 39 § 24.39-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton läkemedel, även 
mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 

24.40-1 
24.40-2 
24.40-3 
24.40-4 

 
 
 
 
 

28 
16 
9 
4 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk 
tillverkning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 
sjukhus eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per 
kalenderår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 16 C Anläggning för behandling av 
mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 
42-47 §§. 

    Sprängämnen 
12 kap 43 § 24.43-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår 

    Annan kemisk tillverkning 
12 kap 44 § 24.44 16 C Anläggning för att genom kemiska eller 
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biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka 
organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, 
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke 
industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska 
produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 
biologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per 
kalenderår, om det i verksamheten inte 
används eller tillverkas någon kemisk produkt 
som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 
uppfyller kriterierna för att klassificeras med 
de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering 
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 
1B”, ”frätande på huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
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24.45-1 
24.45-2 
24.45-3 
24.45-4 
24.45-5 

24 
48 
24 
24 
9 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om 
tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per 
kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår 
till högst 2 000 ton per kalenderår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska 
produkter genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
19 kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

16 
9 
 

C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår, om tillverkningen 
sker genom destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 §. 
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24.46-4 8  
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 
produkter per kalenderår genom destillation, 
eller tillverkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur 
biologiskt material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton 
rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår. 

12 kap 47 § 24.47 16 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell 
skala, yrkesmässigt tillverka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per 
kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 

25.10-1 
25.10-2 

 
 
 
 
 
 

48 
32 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på 
mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
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25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

24 
 

16 
 

9 
 

6 

Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 
eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton 
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.20-1 
 

25.20-2 
 
 
 

25.20-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

24 
 
 
 

16 
 
 

B Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras 
på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår, 
2. polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras 
på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, 
eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på 
mer än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras 
på mer än 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras 
på mer än 500 ton plastråvara per 
kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av 
toluendiisocyanat, om produktionen baseras 
på mer än 20 ton men högst 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast 
om produktionen baseras på mer än 20 men 
högst 500 ton plastråvara per kalenderår. 

13 kap 4 § 25.30 9 C Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, 
om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton 
plastråvara per kalenderår, och 
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2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §. 

13 kap 5 § 25.40 16 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

25.50-1 
25.50-2 
25.50-3 
25.50-4 

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
6 
4 

20 
 

12 
 

8 
 

6 
 

4 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer 
än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte 
omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår 
för beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara 
per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    MINERALISKA PRODUKTER 
    Glas, glasvaror och keramiska produkter 

14 kap 1 § 26.05-i 40 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 40 B Anläggning för smältning av mineraler, 
inklusive tillverkning av mineralull, med 
smältning av mer än 20 ton per dygn eller 
mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 3 § 26.20 
 
 

 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror (mäng), smältning eller 
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26.20-1 
 

26.20-2 
 

26.20-3 
 

26.20-4 
 

 
 
 
 
 
 

28 
 

16 
 

28 
 

16 
 

syrabehandling av glas, om verksamheten 
innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror 
förbrukas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per 
kalenderår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton 
glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än 
sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra 
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar) förbrukas per 
kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 8 C Anläggning för tillverkning av glas eller 
glasvaror som omfattar blandning av 
glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av 
glas, om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 
eller 3 §. 

14 kap 5 § 26.40 16 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 28 B Anläggning för att tillverka keramiska 
produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, 
stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
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2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter 
och med en satsningsdensitet på mer än 300 
kilogram per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 28 B Anläggning för att genom bränning tillverka 
mer än 50 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om glasyr med tillsats av 
tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 
7 §. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 10 § 26.80 104 B Anläggning för tillverkning av cement. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 24 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 16 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton 
kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 
eller 11 §. 

14 kap 13 §  26.110 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, 
eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement 
per kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

    Andra mineraliska produkter 
14 kap 15 § 26.130-i 44 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av 

asbestbaserade produkter. 
14 kap 16 § 26.140 44 B Anläggning för behandling eller omvandling 

av asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 

 
 
 
 
 
 
 

16 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser i mer 
än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 
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26.150-2 
 

12 
 

- Inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 8 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 24 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 12 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda 
mineralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i denna förordning 

    STÅL OCH METALL 
15 kap 7 § 27.32 

 
 

27.32-1 
27.32-2 

 
 
 

36 
24 

B Anläggning för att behandla järnbaserade 
metaller genom kallvalsning av högst 100 000 
ton stål per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton 
per kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 
 

27.40-i2 
 

27.40-i3 
 

27.40-i4 
 

 
 

32 
 

28 
 

20 
 

12 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om 
produktion är mer än 20 ton per dygn eller 
mer än 5 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där form- eller 
gjutsand används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per 
kalenderår där inte form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn 
eller stål per kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används. 

15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 

27.50-1 
 
 
 

27.50-2 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 

16 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är 
mer än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
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27.50-3 
 
 
 

27.50-4 

 
 
 

12 
 
 
 

12 

2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton 
järn eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn 
eller stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton 
aluminium, zink eller magnesium per 
kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 4 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är 
mer än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 
eller 14 §. 

15 kap 12 § 27.80-i 20 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller 
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, 
kemiska eller elektrolytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 

27.101-i1 
27.101-i2 

 
 
 
 
 

68 
60 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller 
legera icke-järnmetaller, oavsett om 
metallerna är återvinningsprodukter eller 
inte, om produktion är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller 
per kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 

27.110-1 
 

27.110-2 

 
 
 
 
 

28 
 

20 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-
järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 § eller endast avser gjuterier. 
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- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 
27.120-2 
27.120-3 
27.120-4 

 
 
 
 
 
 

96 
68 
36 
20 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller 
raffinera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges 
i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 

27.130-1 
27.130-2 
27.130-3 
27.130-4 
27.130-5 
27.130-6 

 
 
 
 
 

72 
40 
28 
20 
16 
12 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
om produktionen är mer än 50 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
per kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. 

15 kap 18 § 27.140 6 C Anläggning för att gjuta andra metaller än 
järn, stål, zink, aluminium och magnesium, 
om produktionen är mer än 1 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 
eller 17 §. 
 
 

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

16 kap 1 § 28.10-i  B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
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28.10-i1 
 

28.10-i2 
 

28.10-i3 
 

28.10-i4 

 
 
 

36 
 

20 
 

16 
 

12 

ytbehandling av metall eller plast, om 
behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 30 kubikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 
 

28.20-2 
 

28.20-3 
 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

20 
 

12 
 

12 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd 
volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 
kubikmeter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med 
betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter men högst 100 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 3 § 

28.25 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 
 

 
 
 
 

6 
 

2 
 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med 
betpasta eller om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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16 kap 4 § 28.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.30-1 
 

28.30-2 
 

28.30-3 
 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

20 
 

16 
 

12 

B Anläggning för  
1. beläggning med metall på annat sätt än 
genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, om verksamheten ger upphov 
till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium 
eller stål, om verksamheten ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 6 C Anläggning för annan beläggning med metall 
än genom kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
 

28.50-6 

 
 
 
 
 
 
 

32 
 

20 
 

12 
 

8 
 

20 
 

12 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med 
en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
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28.50-7 

 
28.50-8 

 
8 
 

6 

- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men 
högst 100 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 T C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 
§. 

16 kap 8 § 28.80 20 B Anläggning för att med kemiska eller 
termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg från mer än 50 ton metallgods per 
kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 12 C Anläggning för att med kemiska eller 
termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller 19 kap. 2 eller 3 §. 
 
 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov 
till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är en 
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta 
per kalenderår, om verksamheten ger 
upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta 
per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton 
gods per kalenderår, 
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28.95-2 6 5. termisk ytbehandling med en 
metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med 
en metallförbrukning av mer än 500 kilogram 
per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
17 kap 2 § 31.20 44 B Anläggning för att tillverka batterier eller 

ackumulatorer som inte innehåller kadmium, 
bly eller kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 8 C Anläggning för att tillverka eller reparera 
ljuskällor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 6 § 31.60 12 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    Motorer, turbiner och reaktorer 

18 kap 1 §  34.10 12 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 
fordonsmotorer per kalenderår. 

18 kap 2 § 34.20 6 C Provbänk för motorer, turbiner eller 
reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 § 34.30 

 
 
 
 
 

34.30-1 
 

34.30-2 
 
 

34.30-3 
 

34.30-4 
 

34.30-5 
 

34.30-6 
 

34.30-7 

 
 
 
 
 
 

112 
 

80 
 
 

64 
 

32 
 

80 
 

48 
 

24 

B Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
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  - Fler än 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 
000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 20 C Anläggning för tillverkning och 
sammansättning per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 
18 kap 5 § 34.50 20 C Anläggning för 

1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 
18 kap 7 § 34.70 

 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 
 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

40 

B Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym 
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i 
ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade 
antingen till metallbearbetningsmaskin eller 
till öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 
75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 
20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 

 
 
 
 

C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym 
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor 
i metallbearbetningsmaskinerna är större än 
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34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 

20 
 
 

9 
 
 

6 

1 kubikmeter, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 
7 § andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 
10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 
kubikmeter men högst 10 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, 
processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter men högst 5 kubikmeter. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 

 
 

35.20 6 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den 
mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte 
återvinns för återanvändning där även 
återanvändning av lösningsmedel som 
bränsle ingår men inte lösningsmedel som 
slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 60 B Anläggning för att appretera, trycka, 
bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, 
limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt 
ytbehandla material, föremål eller produkter, 
om förbrukningen av organiska 
lösningsmedel är mer än 150 kilogram per 
timme eller mer än 200 ton per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 
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39.15-1 
39.15-2 

 
 

39.15-3 
 

39.15-4 
 

39.15-5 
 

39.15-6 
 

39.15-7 
 

 
 
 
 
 
 
 

52 
44 

 
 

24 
 

52 
 

44 
 

52 
 

44 
 

4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte 
sådana organiska lösningsmedel medräknas 
som omfattas av förordningen (2007:846) om 
fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter 
som har meddelats med stöd av den 
förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska 
lösningsmedel  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton 
organiska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter 
- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton 
organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra 
beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om 
lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” 
(R40),  kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga 

676



    

46 
 

genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer vid 
inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 
3 §. 

19 kap 5 § 39.35 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår med mer än 500 
kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 
3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

16 
 

16 
 

9 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska 
lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
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- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 
ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 
ton organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 

B Anläggning för lagring eller annan hantering 
av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hantering av mer 
än 500 000 ton per kalenderår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen 
eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton 
vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 
ton per kalenderår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med 
de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i 
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39.60-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.60-3 

 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 
och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
200 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet 
för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 5 
000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hanteras mer än 500 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 2 000 000 ton vid ett och samma 
tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet 
för lagring av mer än 250 000 ton men högst 
500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 
5 000 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
250 000 ton men högst 500 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet 
för lagring av mer än 50 000 ton men högst 
250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
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hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 
500 000 ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid 
ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 
50 000 ton men högst 250 000 ton per 
kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 9 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska 
produkter, oljor, petroleumprodukter eller 
brännbara gaser, om det i anläggningen 
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma 
tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, 
om anläggningen avser verksamhet för 
energiproduktion eller kemisk industri och 
har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid 
ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har 
meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 
1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande 
för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt 
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
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vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt 
för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 
och 2, om det i anläggningen lagras mer än 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 12 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

20 kap 4 § 39.90 4 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton 
kol, torv eller bränsleflis eller annat 
träbränsle per 
kalenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA  

21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta 
kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken 
och avfallsförordningen (2011:927). 

    Anaerob biologisk behandling 
21 kap 2 § 40.01 28 B Anläggning som genom anaerob biologisk 

behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar mer än 3 000 
megawattimmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte 
är stallgödsel består av högst 500 ton icke-
farligt avfall per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 12 C Anläggning som genom anaerob biologisk 
behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om 
stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av 
högst 500 ton icke-farligt avfall per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

21 kap 4 § 40.05-i 44 B Anläggning för förgasning eller förvätskning 
av andra bränslen än kol där anläggningen 

681



    

51 
 

har en kapacitet att överföra 20 megawatt 
tillförd bränsleeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 28 B Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk 
behandling tillverka mer än 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt 
bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 
eller 2 §. 

21 kap 6 § 40.20 12 C Anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk 
behandling tillverka högst 1 500 
megawattimmar gas eller vätskeformigt 
bränsle per kalenderår. 

    Förbränning 
21 kap 9 § 40.50-i 

 
 

40.50-i1 
 

40.50-i2 

 
 
 

52 
 

32 

B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av minst 50 
megawatt men högst 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 
100 megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 28 B Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av mer än 20 
megawatt men mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

4 
 
 

8 

C Anläggning för förbränning med en total 
installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än 
enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle används 
än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om 
verksamheten är anmälningspliktig enligt 12 
§ eller avser en stationär förbränningsmotor 
avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja 
eller biogen eller fossil bränslegas. 
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- Total installerad tillförd effekt av mer än 
500 kilowatt men högst 5 megawatt, om 
annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget 
annat bränsle än fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 20 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd 
effekt av högst 20 megawatt. 

    Vindkraft 
21 kap 13 § 40.90 6 B Verksamhet med 

1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 150 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 150 meter och står tillsammans med ett annat 
sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 4 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består 
av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre 
än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
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3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter 
det att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §§. 

    Värme- och kylanläggningar 
21 kap 16 § 40.110 12 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, 
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller 
tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 4 C Anläggning för lagring av värme i mark, 
vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 
energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

10 
 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 
kalenderår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 

 
 
 
 
 
 

12 
 

8 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, 
eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 
motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 
eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
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50.20-4 

 
8 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

    HAMNAR OCH FLYGPLATSER  
    Hamnar 

24 kap 1 § 63.10 
 
 
 
 
 

63.10-1 
63.10-2 
63.10-3 
63.10-4 
63.10-5 
63.10-6 

 
 
 
 
 
 

128 
80 
56 
32 
16 
12 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en 
bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per 
kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

24 kap 2 § 63.20 12 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    Flygplatser 
24 kap 4 § 63.40 36 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur 

för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på 
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre 
än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 6 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 
flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 12 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 

golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. 
miljöbalken, eller 
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3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga 
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

    TANKRENGÖRING 
26 kap 1 § 74.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.10-1 
 
 

74.10-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

12 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som i annan verksamhet än den egna används för 
förvaring eller transport av kemiska produkter och 
där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring 
av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet 
kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för 
huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 
ozonskiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 
verksamhet än den egna används för förvaring eller 
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår. 
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26 kap 2 § 74.20 9 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat 
som används för förvaring eller för transport av 
kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 20 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 
27 kap 2 § 85.20 8 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om 

etylenoxid används som steriliseringsmedel. 
    RENING AV AVLOPPSVATTEN 

28 kap 1 §  90.10 
 
 

90.10-1 
 

90.10-2 
 

90.10-3 
 

 
 
 

64 
 

48 
 

32 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar 
emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men 
högst 20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 
 
 

90.11-1 
90.11-2 
90.11-3 

 
 
 
 
 

64 
48 
32 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 
000 personer eller fler. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 
100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 
000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 48 B Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar 
som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 

16 
 

12 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 500 personekvivalenter men högst 2000 
personekvivalenter. 
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- mottagande av en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa 
avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses i detta 
kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel 
detsamma som i avfallsförordningen (2020:614). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 
3 a § förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och 
samförbränningsanläggning avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 
 
 

    Förbränning 
29 kap 7 § 90.190 24 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall 

förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 8 § 90.191 24 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

29 kap 11 § 90.210-i 64 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 64 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 36 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
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2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 36 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 
 
 
 
 

90.220-1 
 

90.220-2 
 

90.220-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

16 
 

12 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 
 

90.221-2 
 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

16 
 

12 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall 
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 4 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning 
där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast 
förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 
1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall 

    Deponering 
29 kap 18 § 90.271 

 
 
 

B Uppläggning av muddermassa 
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90.271-1 
 

90.271-2 

 
 
 

24 
 

12 

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast 
är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i 
större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i 
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land 
längs små sund, kanaler eller vattenvägar som 
massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 
 

90.300-i2 
 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 

44 
 

24 
 

16 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men 
högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 
ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 

90.310-1 
 

90.310-2 
 

90.310-3 

 
 
 
 

32 
 

20 
 

12 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 
eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 24 § 90.330-i 56 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340  B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är 
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90.340-1 
 

90.340-2 

 
 

32 
 

12 

tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 4 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering 
av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver 
vidtas enligt 33 § samma förordning. 

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

9 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 9 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är 
anmälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 6 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, 
och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 
29 kap 30 § 90.161 

 
12 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 
eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 

 
 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om  
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90.171-1 
 

90.171-2 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 

8 
 

6 
 

4 
 

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 
ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 
3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton 
per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

    Animaliskt avfall 
29 kap 32 § 90.241-i 

 
 
 

90.241-i1 
 

90.241-i2 

 
 
 
 

48 
 

24 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, om 
den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 24 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat 
sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per 
dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 
29 kap 34 § 90.131 

 
 
 

90.131-1 
 

90.131-2 
 

90.131-3 
 

90.131-4 
 

90.131-5 

 
 
 
 

28 
 

24 
 

20 
 

16 
 

12 

B Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats. 
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- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda 
massor på en och samma sammanhängande plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
16 

 
B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda 

massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §. 

29 kap 37 § 90.370 T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behandlingen 
sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 
21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    Konvertering av smittförande avfall 
29 kap 38 § 90.382 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 

    Avvattning 
29 kap 39 § 90.375 12 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall 

som behandlas är högst 2 000 ton 
    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 
 
 
 
 

90.100-1 
 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 

32 

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller 
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 

 
 
 
 
 
 

16 
 

12 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 
mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden 
avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- 
eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
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90.110-3 

 
T 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton 
avfall per kalenderår. 
- Krossning/återvinning för byggnads- eller 
anläggningsandamål oavsett mängd 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 
90.70-2 

 
 
 
 
 

28 
24 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 
ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 9 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, 
eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall. 

    Elavfall 
29 kap 44 § 90.90 9 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt 

behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behandling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller 
isolerolja. 

    Uttjänta fordon 
29 kap 45 § 90.119 

 
 
 
 
 

90.119-1 
 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 

40 
 

16 

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som 
inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 
ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 9 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt 
återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt 
inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt 
bilskrotningsförordningen. 
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    Förberedelse för återanvändning 
29 kap 47 § 90.29 T C Förbereda avfall för återanvändning 

    Lagring som en del av att samla in avfall 
29 kap 48 § 90.30 

 
 
 
 
 

90.30-1 
 
 

90.30-2 
 
 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 

28 
 
 

20 
 
 

16 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra 
fall. 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra 
fall. 

29 kap 49 § 90.40 9 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-
farligt avfall i andra fall. 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.50-1 
90.50-2 

 
90.50-3 

 
 

90.50-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
24 

 
20 

 
 

16 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer 
än 50 ton 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
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90.50-5 

 

 
9 

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall. 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår 
till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, 
eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall. 

29 kap 51 § 90.60 4 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, 
om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs 
av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs 
av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

29 kap 55 § 90.458 64 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 
    Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 32 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan 

behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 
67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 
50 ton. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 61 § 90.485 104 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om 

mängden koldioxid som är planerad att lagras är 
högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som 
beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring 
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av koldioxid från anläggningar som inte är 
tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 9 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för 
geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 40 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer 
än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samförbränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn 
eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 32 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer 
än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten 
avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samförbränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 

90.420-1 
 

90.420-2 
 

90.420-3 
 

90.420-4 
 

90.420-5 

 
 
 
 
 

64 
 

40 
 

24 
 

16 
 

12 

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 70 § 90.430 4 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den 
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tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är 
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan 
bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 

90.450-1 
 

90.450-2 
 

90.450-3 

 
 
 
 
 

44 
 

32 
 

16 

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i 
detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton 
men högst 2 500 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men 
högst 1 000 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 
 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

30 kap 1 § 92.10 12 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 
(kaliber större än 20 millimeter) eller för 
sprängningar av ammunition, minor eller andra 
sprängladdningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 

T 
T 
T 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning 
utomhus med skarp ammunition till finkalibriga 
vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 
000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 
kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 6 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

    TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 8 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 
avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

    BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
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32 kap 1 § 93.20 12 B Krematorium. 

699



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 73 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
Dnr KS 2022/234 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Taxa för felparkeringsavgifter  
och kontrollavgifter för Lilla Edets kommun (enligt Lagen (1976:206) om  
felparkeringsavgifter) och att taxan träder i kraft från och med 1 juli 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/124 § 46 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med föreslagen höjning av de olika beloppen, skulle förslaget ge en ökad intäkt till 
kommunen på cirka 100 000 kr per år, baserat på de utfärdade parkeringsanmärkningar 
som utfärdats under perioden 2018-03 till 2019-03. 
 
Jäv 
Frej Dristig (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för felparkeringsavgifter och 
kontrollavgifter för Lilla Edets kommun enligt samhällsnämndens protokoll § 46/2022 
att gälla från och med 1 augusti 2022 och tillsvidare. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för felparkeringsavgifter och 
kontrollavgifter för Lilla Edets kommun enligt samhällsnämndens protokoll § 46/2022 
att gälla från och med 1 augusti 2022 och tillsvidare. 
 
 
 
 

700



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/234 
 
 

 
 
 

    
 
 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
 
Dnr KS 2022/234 
 
Sammanfattning 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Taxa för felparkeringsavgifter  
och kontrollavgifter för Lilla Edets kommun (enligt Lagen (1976:206) om  
felparkeringsavgifter) och att taxan träder i kraft från och med 1 juli 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-11 
Samhällsnämndens protokoll Dnr SAN 2022/124 § 46 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
Taxa för felparkeringsavgifter och kontrollavgifter 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med föreslagen höjning av de olika beloppen, skulle förslaget ge en ökad intäkt till 
kommunen på cirka 100 000 kr per år, baserat på de utfärdade parkeringsanmärkningar 
som utfärdats under perioden 2018-03 till 2019-03. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för felparkeringsavgifter och 
kontrollavgifter för Lilla Edets kommun enligt samhällsnämndens protokoll § 46/2022 
att gälla från och med 1 juli 2022 och tillsvidare. 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Samhällsnämnden  
Karin Holmström, sektorchef 
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Sektor Samhälle 

Stadsmiljö 
Felparkeringsavgifter 

 
 
Felparkeringsavgifter  
Vid överträdelse mot de lokala trafikföreskrifterna och/eller trafikförordningen (1998:1276) tas en 
avgift ut. Avgifterna nedan är befriade från moms. 

Överträdelse 
 

Belopp 
01. Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. Terräng 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gångbana 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Cykelbana 900 kr  

02. Stannat eller parkerat fordon på en gång- eller cykelbana. Gång- och cykelbana 900 kr  

03. Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen. Mot färdriktningen 900 kr  

04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, 
en cykelpassage eller en cykelöverfart. 

Övergångsställe 900 kr  

04. Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, 
en cykelpassage eller en cykelöverfart. 

Cykelöverfart/Cykelpassage 900 kr  

05. Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas 
närmaste ytterkant. 

Vägkorsning 900 kr  

06. Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. Linjetrafikkörfält 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Lastplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

På- och avstigningsplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Taxiplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Hållplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Bokbussplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Ambulansplats 900 kr  

07. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 
ändamålsplats eller laddplats. 

Laddplats 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Buss 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

PRH 1 300 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

MC 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Utryckningsfordon 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Beskickningsfordon 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Lastbil 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Cykel 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Personbil 900 kr  

08. Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd 
för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

Taxi 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Ej i vägens längdriktning 700 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Spärrområde 900 kr  
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09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Heldr. linje/spärrområde 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Fara/hinder 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Skymt vägmärke/signal 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. För nära körbanans mitt 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelfält 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Cykelöverfart/Cykelpassage 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande cykelbana 900 kr  

09. Stannat eller parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Korsande gångbana 900 kr  

20. Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. Utanför uppställn.plats 500 kr  

21. Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 
helgdag. 

P 24 tim 500 kr  

22. Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Utan att visa betalning 500 kr  

23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva Dold/Ej synlig. 500 kr  

23. Parkerat fordon utan att tiden på parkeringsskiva ställts in. P-skiva felinställd. 500 kr  

24. Parkerat fordon framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 
fastigheten väsentligen försvåras. 

Framför infart 700 kr  

25. Parkerat fordon på en huvudled. Huvudled 700 kr  

26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gångfartsområde 700 kr  

26. Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde. Gågata 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Bredvid fordon/anordning 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Tillträde hindrat 700 kr  

27. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Mötesplats 700 kr  

30. Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Område stanna/parkera 900 kr  

31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Plats stanna/parkera 900 kr  

31. Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Vändplats 900 kr  

34. Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Område förbud att parkera 700 kr  

35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Plats förbud att parkera 700 kr  

35. Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Vändplats 700 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 10 min 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 30 min 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 1 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 2 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 3 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 4 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 12 tim 500 kr 

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 24 tim 500 kr  

38. Parkerat fordon längre än tillåten tid. P 7 dygn 500 kr  

41. Parkerat fordon utan att P-skiva eller motsvarande har använts. P-skiva saknas 500 kr  

42. Parkerat fordon enligt antecknad överträdelse. Punkt med p-förbud 700 kr  
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Sektor Samhälle 

Stadsmiljö 
Felparkeringsavgifter 

 
 
Kontrollavgifter 
Vid överträdelse på kvartersmark tas en kontrollavgift ut enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid 
olovlig parkering (LKOP). Avgifterna nedan är befriade från moms. 

Överträdelse Belopp 
Ej parkerat inom markerad plats 500 kr  

Parkering längre än tillåten/betald p-tid 500 kr  

Parkeringsavgift ej erlagd 500 kr  

Parkering utan att ha följt föreskrift om mätarens användning 500 kr  

Parkeringsbiljett saknas/ej synlig 500 kr  

Parkeringsbiljett felvänd/ej avläsbar 500 kr  

Parkeringstillstånd saknas/ej synligt 500 kr  

Ej giltigt parkeringstillstånd 500 kr  

Parkering i plats för besökande 500 kr  

Parkering i förhyrd/reserverad plats 500 kr  

Stannande/Park i p-plats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd 1 300 kr  

Parkering i p-plats reserverad för visst fordonsslag 900 kr  

P-skiva saknas/ej synlig 500 kr  

P-skiva felvänd/ej avläsbar 500 kr  

Förbud att parkera 700 kr  

Förbud att parkera område 700 kr  

Övrig orsak enligt notering 500 kr  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 80 
Mål och resursplan 2023 
Dnr KS 2022/256 
 
Sammanfattning 
Framtagandet av Mål- och Resursplanen för 2023 har arbetats fram genom 
budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av 
kommunfullmäktige har deltagit. 
Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2023 kring de ekonomiska målen, de 
ekonomiska ramarna, den politiska viljeinriktningen samt förslag till uppdrag för 
nämnder och styrelser. 
 
Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. 
Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat med undantag för de två senaste åren. .  
Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och ser 
vi tillbaka de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 procent till dagens 31,7 
procent. Om skulden räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del 
av pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen, så är soliditeten 1,9 
procent vid utgången av 2021 vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående 
år 
 
Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan 
ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att 
bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet. 
 
Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera 
svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas 
långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. 
 
För mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- 
och samhällsutvecklingsuppdraget. 
 
– Bra boende och livsmiljö  
– Ökad hälsa och välbefinnande  
– Hållbar miljö 
– Attraktivt företagsklimat 
Utöver målområdena formulerar Kommunfullmäktige även uppdrag till nämnder som 
beskrivs i Mål- och Resursplanen 2023. 
 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god 
ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god 
ekonomisk hushållning att: 

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 
• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, 

eller      kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i 
målformuleringen 

 
Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till 
kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande: 
 

• Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023 
 

• Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner 
 

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme 
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala 
ekonomi skall vara i balans 
 

• Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 
2 procent av verksamhetens nettokostnad 2023 samt att Soliditeten ska öka varje 
år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå 
med medelvärdet i Sveriges kommuner 

• Skattesatsen är oförändrad 2023 på 22:37 kr per skattekrona  
• Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent)  
• Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 

procent)  
• För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 613 för år 2024 öka till 14 663 

samt 14 713 invånare år 2025 
• Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för 

kommunsverige.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Mål och Resursplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget 2023 innebär ett budgeterat resultat på 17,4 mnkr vilket motsvarar 1,8 
procent av verksamhetens nettokostnader. 
 
Frej Dristig (SD) meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige fastslår:  

 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023, 
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 

2023 
 Uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2023   
 att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent 
 Kommunbidrag avseende år 2022, exklusive kompensation för pris och 

löneökningar samt kapitaltjänstkostnader 
a. Kommunfullmäktige till 920 tkr 
b. Revision till 828 tkr.  
d. Kommunstyrelsen till 97 885 tkr.  
e. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr.  
f. Samhällsnämnden till 83 890 tkr.  
g. Socialnämnden till 341 509 tkr.  
h. Bildningsnämnden till 397 532 tkr.  

 Den centrala lönepotten fastställs till 27 081 tkr (inklusive 2022 års 
löneläge tkr) 

 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för 
löneökningarna upp till 3,0 procent efter 2023 års lönerörelse.   

 För år 2023 fastställs även:   
• investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom 

skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom 
avgiftsfinansierad verksamhet.  

• kapitaltjänstkostnader till 3 347 tkr 
• exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.  
• volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.  
• den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.  
• att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt  

 
Zara Blidevik (M), Peter Spjuth (V) och Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige fastslår:  

 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023, 
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 

2023 
 Uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2023   
 att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent 
 Kommunbidrag avseende år 2022, exklusive kompensation för pris och 

löneökningar samt kapitaltjänstkostnader 
b. Kommunfullmäktige till 920 tkr 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

b. Revision till 828 tkr.  
d. Kommunstyrelsen till 97 885 tkr.  
e. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr.  
f. Samhällsnämnden till 83 890 tkr.  
g. Socialnämnden till 341 509 tkr.  
h. Bildningsnämnden till 397 532 tkr.  

 Den centrala lönepotten fastställs till 27 081 tkr (inklusive 2022 års 
löneläge tkr) 

 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för 
löneökningarna upp till 3,0 procent efter 2023 års lönerörelse.   

 För år 2023 fastställs även:   
• investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom 

skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom 
avgiftsfinansierad verksamhet.  

• kapitaltjänstkostnader till 3 347 tkr 
• exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.  
• volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.  
• den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.  
• att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-11 KS 2022/256 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Mål- och resursplan Lilla Edets kommun 2023 
 
Dnr KS 2022/256 
 
Sammanfattning 
Framtagandet av Mål- och Resursplanen för 2023 har arbetats fram genom 
budgetberedningen där representanter från respektive partier utsedda av 
kommunfullmäktige har deltagit. 
Nedan beskrivs förslaget till Mål- och Resursplan 2023 kring de ekonomiska målen, de 
ekonomiska ramarna, den politiska viljeinriktningen samt förslag till uppdrag för 
nämnder och styrelser. 
 
Kommunallagen kräver ett positivt resultat, men det anges inte hur stort det ska vara. 
Lilla Edet har haft flera år med svaga resultat med undantag för de två senaste åren. .  
Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och ser 
vi tillbaka de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 procent till dagens 31,7 
procent. Om skulden räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del 
av pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen, så är soliditeten 1,9 
procent vid utgången av 2021 vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående 
år 
 
Lilla Edets kommun har stora utmaningar de kommande åren för att få en balans mellan 
ekonomiska resurser och verksamhet. Det kommer att både krävas satsningar för att 
bemöta det demografiska trycket samt effektiviseringar inom befintlig verksamhet. 
 
Ett för svagt ekonomiskt resultat innebär att kommunens förmåga att hantera 
svängningar i skatteintäkterna försvagas, upplåningsbehoven ökar och nämndernas 
långsiktiga planeringsförutsättningar beskärs. 
 
För mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- 
och samhällsutvecklingsuppdraget. 
 
– Bra boende och livsmiljö  
– Ökad hälsa och välbefinnande  
– Hållbar miljö 
– Attraktivt företagsklimat 
Utöver målområdena formulerar Kommunfullmäktige även uppdrag till nämnder som 
beskrivs i Mål- och Resursplanen 2023. 
 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god 
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sid 2/3 

ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv.  
 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god 
ekonomisk hushållning att: 

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 
• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, 

eller      kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i 
målformuleringen 

 
 
Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn 
till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen följande: 
 

• Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023 
 

• Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner 
 

En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar om det kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme 
som respektive nämnd/styrelse tillåts förbruka under året, för att kommunens totala 
ekonomi skall vara i balans 
 

• Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 
2 procent av verksamhetens nettokostnad 2023 samt att Soliditeten ska öka varje 
år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå 
med medelvärdet i Sveriges kommuner 

• Skattesatsen är oförändrad 2023 på 22:37 kr per skattekrona  
• Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent)  
• Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 

procent)  
• För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 613 för år 2024 öka till 14 663 

samt 14 713 invånare år 2025 
• Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för 

kommunsverige.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
Mål och Resursplan 2023 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget 2023 innebär ett budgeterat resultat på 17,4 mnkr vilket motsvarar 1,8 
procent av verksamhetens nettokostnader 
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Förslag till beslut 
 
 
Kommunfullmäktige fastslår:  

 Ekonomiska mål som anges i förslaget till Mål- och Resursplan 2023,. 
 Övriga verksamhetsmål som anges i förslaget till mål och resursplan 

2023 
 Uppdrag som anges i förslaget till Mål- och resursplan 2023   
 att skattesatsen för år 2023 är oförändrad och fastställs till 22,37 procent 
 Kommunbidrag avseende år 2022, exklusive kompensation för pris och 

löneökningar samt kapitaltjänstkostnader 
a. Kommunfullmäktige till 920 tkr 
b. Revision till 828 tkr.  
d. Kommunstyrelsen till 97 885 tkr.  
e. Överförmyndarnämnden till 1 700 tkr.  
f. Samhällsnämnden till 83 890 tkr.  
g. Socialnämnden till 341 509 tkr.  
h. Bildningsnämnden till 397 532 tkr.  

 Den centrala lönepotten fastställs till 27 081 (inklusive 2022 års löneläge 
tkr) 

 Att nämndernas kommunbidrag uppräknas med kostnaden för 
löneökningarna upp till 3,0 procent efter 2023 års lönerörelse.   

 För år 2023 fastställs även:   
• investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom 

skattefinansierad verksamhet och 98 900 tkr inom 
avgiftsfinansierad verksamhet.  

• kapitaltjänstkostnader till 3 347 tkr 
• exploateringsutgifterna till maximalt 9 500 tkr.  
• volymen på upplånat kapital till maximalt 300 mkr.  
• den ekonomiska planen för åren 2024 – 2025.  
• att Mål- och Resursplanen 2023 fastställs i allt övrigt  

 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchef 
Revisionen 
Sektorchefer 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Inledning 

Styrmodell 
För att säkerställa att en god ekonomisk hushållning uppnås ska, enligt kommunallagen, mål och 
riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål anges.  

Mål- och resursplanen är det övergripande styrdokumentet för styrning av utvecklingen i kommunen 
och dess bolag. Mål- och resursplanen omfattar vision, styrmodell, resurstilldelning, finansiella mål 
och ekonomiska direktiv, målområden, ekonomi och budgetförutsättningar. 

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag 
att styra och leda utifrån: 

- Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen 
- Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service 

 

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och 
samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden 
formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget.  

Kommunfullmäktiges samhällsutvecklingsfrågor blir taktiska och operativa genom att 
kommunstyrelsen leder och samordnar samhällsutvecklingsarbetet genom en verksamhetsplan som 
beslutas av kommunstyrelsen.  Kommunchefens ledningsgrupp arbetar strategiskt utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna vision och målområden. Istället för att bryta ner 
målområden i nämnderna så leder och samordnar ledningsgruppen arbetet genom projektstyrning.  

Nämndernas/styrelsens mål och inriktning kring välfärds- och serviceuppdraget blir taktiska och 
operativa genom beslut av verksamhetsplan som sedan verkställs av förvaltningen.  

Alla verksamheter ska beskriva sitt grunduppdrag genom att göra en verksamhetsbeskrivning samt 
arbeta fram relevanta kvalitetsindikatorer med relevanta mätmetoder.  

Styrmodellen blir således applicerbar på samtliga organisatoriska nivåer utifrån respektive 
grunduppdrag och inriktning. Uppföljning och rapportering sker enligt målstyrningsguiden. 

Även om arbetet ska genomsyras av varje verksamhets unika uppdrag och förutsättningar så ska 
dessa arbetas fram utifrån överliggande organisatoriska nivåers styrdokument. Det innebär till 
exempel att hela organisationen har i uppdrag att analysera hur fullmäktiges vision och målområden 
påverkar den egna verksamheten och hur man kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse. 

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar: 

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.  
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, 

Målstyrning. 
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med 

tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning. 
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Nuläge 
Lilla Edet är en del av Göteborgsregionen, där Göteborg är den stora tillväxtmotorn. Lilla Edet är en 
utpendlingskommun, vilket innebär att det är fler som reser från kommunen till sitt arbete än vad 
det är som reser in till kommunen för att arbeta. Drygt 3 300 personer pendlar ut från kommunen 
och cirka 1 500 pendlar in. De flesta pendlingsrörelser sker söderut genom Götaälvdalen mot 
Göteborg och norrut till Trollhättan.  

Lilla Edets kommun växer. Sedan 2012 har kommunen ökat i invånarantal. Sammantaget har 
befolkningen ökat med drygt 15 procent sedan dess vilket innebär i snitt 1,6 procent per år. Den 
största ökningen skedde mellan 2015–2016. Invånarantalet har fortsatt att öka vid årsskiftet 
2021/2022 hade kommunen 14 509 invånare vilket är en ökning med 227 personer sedan föregående 
år. Invånarantalet förväntas fortsätta öka under de närmaste åren. I kommunens långsiktiga 
befolkningsprognos räknas med en 15 procentig befolkningsökning fram till 2030. Antalet invånare 
påverkar kommunens intäkter via skatte- och utjämningssystem, likväl som att antalet arbetade 
timmar och lönenivåerna i riket gör det.  

Lilla Edets geografiska läge ger många samverkansarenor i olika frågor, där kommunen samverkar 
med både förbund och kommuner. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med 13 
medlemskommuner sker samverkan men även med Fyrbodals kommunalförbund avseende 
socialtjänst och sjukvård. Tillsammans med Kungälv, Stenungsund och till viss del Tjörn drivs SOLTAK, 
ett gemensamägt bolag med tjänster inom ekonomi, löner och IT. Kommunen samarbetar också med 
andra kommuner när det gäller säkerhet i det så kallade LOTS-samarbetet med Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och Stenungsund. Det finns också ett Räddningstjänstförbund mellan Tjörn, Stenungsund och 
Lilla Edets kommuner. 

Lilla Edets kommun har sedan ett antal år tillbaka en svag soliditet; innebärande att de tillgångar som 
finns är till stor del finansierade med lån.  Eftersom kommunen växer finns fortsatt stora 

718



 Mål- och Resursplan 2023 Lilla Edets kommun 
     

 
 
 
 

5 
 

investeringsbehov. För att kunna genomföra investeringarna behöver kommunen årligen ha goda 
ekonomiska resultat för att delvis kunna självfinansiera nytillkommande investeringar i högre 
omfattning och ta höjd för efterföljande kapitalkostnader och avskrivningar och därigenom förstärka 
soliditeten. Investeringsbehoven avser återinvesteringar i uttjänt utrustning, nyinvestering i nya 
exploateringsområden, skolor, IT-utrustning, gator, vägar och VA.  

År 2020 och 2021 uppvisade kommunen goda ekonomiska resultat.  2020 redovisades ett överskott 
motsvarande 43,2 mnkr och bokslutet för 2021 uppvisade ett positivt resultat motsvarande 71,7 
mnkr. Resultaten är till stor del hänförliga till pandemins effekter med ökade generella statliga 
bidrag.  För att återställa de tidigare negativa resultaten och arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi 
har ett omfattande omställningsarbete initierats under 2020. Effekten av det pågående 
omställningsarbetet har resulterat i att verksamhetens nettokostnadsökningar har legat på en låg 
nivå 2020 och 2021  

Arbetet kommer att fortsätta även de kommande åren i syfte att säkra kommunens förmåga att, 
med stabil ekonomi, växa och tillhandahålla service åt kommunens invånare. Räntenivåerna på 
upplånat kapital bedöms ligga på en förhållandevis låg stabil nivå ännu en tid, vilket är positivt med 
tanke på kommande investeringsvolymer. 

Omställningsarbetet har genomförts på nämndsnivå, då nämndernas samlade resultat har varit 
negativa de senaste åren. År 2021 var överskottet i den skattefinansierade nämndverksamheten 19,7 
mnkr (11,3 mnkr 2020).  

År 2021 låg den samlade skattesatsen för invånarna på 33,85 procent, vilket kan jämföras med 
Sverigemedel på 32,27 procent. Lilla Edets kommuns skattesats som är relativt hög, vilket innebär att 
kommunen fortsatt behöver arbeta för att begränsa kostnadsutvecklingen snarare än öka intäkterna 
genom att höja skatten.  
 

Ny vision 
Den 14 juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun. Den gemensamma 
ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle. 

Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 

Visionsberättelsen som sätter ord på det samhälle vi tillsammans ska jobba för att uppnå: 

Ur älven har vi hämtat kraft och energi i alla tider. Med samma kraft och ett starkt engagemang 
skapar vi tillsammans ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett 
attraktivt samhälle. Ett liv och samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra. 

Här erbjuds god service och tillgänglighet för en väl fungerande vardag, så vi får tid för varandra och 
allt som ger oss livskvalité och glädje i livet. Genom inflytande och delaktighet har vi alla en möjlighet 
att påverka vårt samhälles utveckling i en positiv riktning. 

Vi njuter av vår vackra älvmiljö och rika natur som vi tar väl hand om, lever nära och i samklang med. 
Vi känner också stolthet för vår unika historia. En historia som vi tar vara på, minns, synliggör och 
delar med oss av. Lilla Edets kommun är Göta älvdalens pärla. 
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Vi ska tillsammans uppnå visionen genom: 

Nytänkande 
Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och vill 
hela tiden utvecklas. 

Medskapande 
Vi har alla möjlighet att bidra och påverka och utgör alla en viktig del av vårt samhälle. Det finns en 
öppenhet och vi lyssnar till varandra. Med kraft, energi och engagemang går vi från ord till handling. 

Hållbart 
Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som omfattar såväl människan, 
miljön och ekonomin. Vi eftersträvar att ligga steget före, arbeta förebyggande och stärka det som är 
positivt. Våra resurser använder vi på ett effektivt och hållbart sätt. 

Kommunfullmäktiges målområden och uppdrag 

Inledning 
Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv 
placering med närhet till Göteborg men även till flera mindre städer. Vi har vår vackra älv och 
fantastiska naturområden vilket gör kommunen attraktiv att leva och bo i. Vi har fördelen med korta 
beslutsvägar och möjligheten till samordning och samarbete. 

Vi har också stora utmaningar. Vi har allt för låga resultat i våra skolor, vi har ett allt för högt 
ohälsotal bland våra invånare. Det finns ett missnöje och misstroende i kommunen som behöver 
vändas. Kommunen har en svag och sårbar ekonomi som behöver stärkas. 

Vi behöver ta oss an våra stora utmaningar samtidigt som vi tar tillvara våra fantastiska möjligheter.  
Vi behöver fatta beslut som är långsiktigt hållbara och satsa mer av våra resurser på det 
förebyggande och främjande arbetet. 

Vi vill att Lilla Edets kommun ska vara en kommun där medborgarna får komma till tals, där vi lyssnar 
på varandra. Där dialog och tillit står i fokus. Där civilsamhället och näringslivet är starkt. Vi 
uppskattar alla de initiativ och det arbete som görs i ideella föreningar, i småföretag, i familjen och av 
enskilda. Vi vill ta bättre vara på de initiativ som tas och det arbete som görs för att förbättra vår 
kommun. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad. 

Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare. För oss är medarbetarinflytande viktigt. Det finns 
så fantastiskt mycket kompetens i kommunorganisationen och idéerna om hur vi effektiviserar och 
förbättrar kommunens service finns många gånger ute i verksamheterna. Medarbetarna behöver 
känna att de får komma till tals och att deras idéer tas på allvar. Då blir vi en attraktiv arbetsgivare.  

I det kommunala arbetet vill vi att jämställdhet, jämlikhet och serviceanda ska prägla organisationen 
och arbetet. Det är viktigt att alla som jobbar i kommunen har en förståelse för att kommunen är en 
serviceorganisation till våra medborgare.  

  

720



 Mål- och Resursplan 2023 Lilla Edets kommun 
     

 
 
 
 

7 
 

Målområden 
Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag 
att styra och leda utifrån:  

- Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen  
- Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service  

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och 
samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden 
formulera mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget. 
För mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- och 
samhällsutvecklingsuppdraget vilka presenteras nedan.  

 

Bra boende och livsmiljö  
Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark tillväxtfas som ställer krav på gemensamma 
processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur 
planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg 
tillgodoses.  

Indikator:  
- Förbättra resultatet i Nöjd regionindex (NRI) 
- Förbättra resultatet i SCBs medborgarundersökning ”Kommunen är en bra plats att bo och 

leva på” 
- Andelen invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam ska minska 

Ökad hälsa och välbefinnande  
Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. 
Inriktningen på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn 
och unga känner att de får stöd, får synas och får ta plats. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa 
är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång tillsammans med en meningsfull fritid lägger grunden 
till självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag.  

Indikator: 
- Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka 
- Andelen invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande ska öka 
- Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka 
- Andelen elever i åk 9 som uppger positiva svar på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” ska 

öka  
- Andelen invånare med fetma ska minska  
- Andelen invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra ska minska  
- Antalet elever som deltar i hälsofrämjande aktiviteter kopplat till Generation Pep ska öka 
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Hållbar miljö  
Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en 
kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för 
att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen.  

Indikator:  
- Förbättrat resultat i mätningen ”Sveriges miljöbästa kommun”. Resultatet ska ses som en 

sammanvägd bedömning av placering i rankingen och poäng i relation till maximal poäng i 
enkäten. 

- Utsläpp till luft av växthusgaser ska minska (ton CO2-ekv/inv)  
- Andelen fossiloberoende fordon i kommunorganisationen ska öka 
- Andelen livsmedel producerade i Sverige som används i kommunens måltidsverksamhet ska 

öka 
- Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka 

Attraktivt företagsklimat  
Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt 
företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar 
aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.  

Indikator:  
- Förbättra eller behålla resultatet i Insiktsmätningen  
- Förbättrat resultat i rankningen Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat  
- Förbättrat resultat i sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning 

Företagsklimat  
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Uppdrag 2023 

Öka digitaliseringen 
Utifrån digitaliseringsstrategin skapa ett bättre helhetsperspektiv och få bättre effekt av 
digitaliseringen och på så sätt ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Under 2023 ska varje 
nämnd anta en digitaliseringsplan kopplat till strategin. Under 2023 ska kommunen fokusera på att 
utveckla en god service och tillgänglighet genom den samlade webbplatsen för ”Mina sidor”. Utbudet 
av antalet e-tjänster ska öka inom samtliga sektorer. Kommunens digitala mognad och den digitala 
kompetensen hos medarbetarna ska öka. Kommunens verksamheter ska under 2023 genomföra 
digitala utbildningar och traditionella utbildningstillfällen. Arbetet samordnas av 
digitaliseringsberedningen (KSAU). 

Verka för ett Lilla Edet fritt från våld 
Våld i olika former är ett utbrett problem i kommunen och har varit det under en längre tid. Framför 
allt våld i nära relation är ett stort problem, det vittnar de många orosanmälningarna till 
socialtjänsten om men även resultaten i den senaste CAN–undersökningen (2019) oroar. Där 
framkommer det att 21 procent av ungdomarna upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger 
inom familjen. Kommunens våldspreventiva arbete tar sin utgångspunkt i Jämställdhetsstrategin och 
Handlingsplanen för ett Lilla Edet fritt från våld. Det sektorsövergripande våldspreventiva arbetet ska 
vara än mer samordnat och långsiktigt. Det ska erbjudas kompetensutveckling inom organisationen 
och till civilsamhället, genomföras kommunikationsinsatser för att nå kommuninvånare samt 
erbjudas tidiga insatser i våra verksamheter. Vi ska förebygga våld och fånga upp signaler om 
utsatthet och våld i ett tidigt skede.  

Fortsätta heltidsresan  
Genom Heltidsresan fortsätta det kommunövergripande arbetet att tillsammans med de fackliga 
organisationerna öka andelen anställda i Lilla Edets kommun som arbetar heltid. Det långsiktiga 
målet är att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det. Under 2023 ska alla inom 
socialnämndens verksamheter som vill jobba heltid ges möjlighet till det. 

Fortsätta implementera Lilla Edet-modellen  
Barn och unga ska få adekvat, individuellt och långsiktigt stöd. Samhällets samlade insatser till barn 
och unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. 
Stödet skall utgå från barnens behov i alla lägen och inte begränsas av organisatoriska strukturer. 
Under 2022 startades implementeringen av Lilla Edetmodellen i kommunens verksamheter kopplat 
till barn mellan 0-6 år. Under 2023 ska arbetet med modellen fortsätta utvecklas och fördjupas.  

Höja Frisktalet bland kommunens anställda 
Pandemin har bidragit till att sjuktalen har ökat i många kommuner. Lilla Edets kommun har i 
dagsläget ett högre sjuktal än övriga kommuner inom Göteborgsregionen. Under 2023 skall samtliga 
sektorer fokusera på att höja frisktalet både inom respektive sektor samt i hela 
förvaltningsorganisationen.  
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Finansiella mål och ekonomiska direktiv 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 
hushållning att: 

• samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret 
• en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att 

uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 
 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
En stabil ekonomisk utveckling är en förutsättning för kommunens framtida verksamhet samt för att 
nå de mål som anges i Mål- och Resursplanen. För att bygga upp en ekonomisk stabilitet, och 
därigenom bland annat minska riskerna för en allt för ryckig styrning samt minska behovet av att låna 
kapital till bl.a. investeringar, krävs ett ekonomiskt överskott. Verksamhetens nettokostnad, i 
resultaträkningen, omfattar summan av samtliga intäkter och kostnader som genereras i 
verksamheten. Däri ingår alltså inte intäkter och ersättningar i det kommunala utjämningssystemet 
samt finansiella poster. Kommunens redovisade resultat omfattar kommunens samtliga intäkter och 
kostnader.  

Finansiella mål finns också för att de framtida generationerna inte ska belastas med kostnader som 
förbrukas av dagens generation. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär 
bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Kommunen skall ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i 
form av mål.  

Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk 
hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.  

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens 
finansiella ställning är de finansiella målen följande:  

Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023 
2023 års resultat ska vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. Kommunens behöver 
stärka sina resultat på sikt. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med 
effektiviseringar av verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En 
utgångspunkt att arbeta utifrån är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje 
enskilt år.  

Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner. 
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. 
Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.  
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Ekonomiska direktiv  
En absolut förutsättning är att de fördelade resurserna och de ekonomiska direktiven följs av hela 
organisationen. Därför är nedanstående direktiv oavvisliga krav på nämnder och förvaltningar:  

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. 
Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige för respektive verksamhetsområde. Nämndens 
uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, 
strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader.  

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad budgetram. Anslags-
bindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 
finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd 
eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. 

Ekonomi 

Ekonomi Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun uppvisade ett resultat på 71,7 mnkr för år 2021 (föregående år 43,2mnkr) vilket 
är 58,2 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet är i huvudsak hänförligt till statliga medel som har 
kompenserat för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. 
Skatteintäkterna och utjämning för 2021 var 27,6 mnkr högre än budgeterat. 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,3 procent (föregående år minskning 0,5 procent) 
jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror till stor del på att kostnaderna inom 
socialnämnden och samhällsnämnden har blivit högre samtidigt som bildningsnämnden har lägre 
kostnader än tidigare år. 

I utfallet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 2,3 mnkr.  

Lilla Edets kommun står inför stora utmaningar de kommande åren. Det planeras stora investeringar 
inom framför allt VA-verksamheten samtidigt som nämndverksamheten har uppvisat en svag 
budgetföljsamhet de senaste åren med undantag för 2020 och 2021. Kommunen har sedan ett antal 
år tillbaka en svag finansiell ställning. Dessa faktorer gör att det kommer att ställas stora krav på Lilla 
Edets kommun att bedriva verksamheten med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Den 
demografiska utvecklingen i kommunen kräver en god planering och ekonomisk styrning. 

 

Årets resultat, Mnkr 2021 2020 2019 

Årets resultat 71,7 43,2 -15,8 

Årets resultat enligt balanskravet 71,7 43,2 -16,2 
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Lilla Edets kommun redovisar en positiv resultatutveckling under 2020 och 2021. En viktig förklaring 
till det förbättrade resultatet under 2020 och 2021 var att kommunen erhöll generella och riktade 
statsbidrag för att hantera Covid-19. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagens bestämmelser beslutade fullmäktige bland annat att Lilla Edets kommun under 
2021 skulle uppvisa ett resultat på 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader. Resultatet 2021 
motsvarar 8,4 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är betydligt högre än 
kommunfullmäktiges uppsatta mål. 

 

Soliditet procent 2021 2020 2019 

Soliditet 31,7 22,3 19,1 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen 1,9 -10,7 -20,9 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel i form av eget kapital. Ett viktigt 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
utvecklas i positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med 
kringliggande kommuner och ser vi tillbaka de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 
procent till dagens 31,7 procent. Om skulden räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill 
säga den del av pensionsförpliktelsen som redovisas utanför balansräkningen, så är soliditeten 1,9 
procent vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år. 

Det är av största vikt att kommunen fortsätter att förstärka sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt 
ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att 
kostnaden för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. 

 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 2021 2020 2019 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 5,4 % 5,8 % 2,7 % 

Nettokostnadsutveckling 1,5 % -0,7 % 5,7 % 

 

För en stabil ekonomisk utveckling kan inte verksamhetsresultatet (nettokostnaderna) tillåtas att öka 
i snabbare takt än skatter och utjämningar. Verksamhetens nettokostnad ökade med 1,5 procent 
under 2021, vilket är en relativ låg nettokostnadsutveckling. Skatteintäkter och generella statsbidrag 
ligger på en hög nivå och ökade med 5,4 procent under året, vilket är något lägre än ökningen 
föregående år. Ökningen beror i huvudsak på att statliga medel har tillförts för att kompensera för 
lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna för 2021 har 
ökat 4,9 procent jämfört med 2020, medan generella statsbidrag och utjämning har ökat med 7,2 
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procent. Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) bedömning i den senaste 
skatteunderlagsprognosen som kom i april 2022 visar på en betydligt starkare skatteunderlagstillväxt 
för åren 2022–2024 än tidigare bedömningar för att dämpas något år 2025. 

Budgetförutsättningar 2023–2025 
Lilla Edets kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål 
och skattemedel står i samklang med varandra. Befolkningsprognos, skatteberäkningar och 
verksamheternas volymförändringar ligger till grund för kommunstyrelsens förslag till budgetramar 
för 2023. (SKR:s skatteunderlagsprognos från april) 

Budgetförutsättningarna är följande:  

• Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 2 procent av 
verksamhetens nettokostnad 2023 samt att Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en 
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges 
kommuner 

• Skattesatsen är oförändrad 2023 på 22:37 kr per skattekrona  
• Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent)  
• Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 procent)  
• För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 613 för år 2024 öka till 14 663 samt 14 713 

invånare år 2025 
• Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för kommunsverige.  

Lönekostnader  
För 2023 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer 
sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar, dock med ett tak på 3,0 procent i 
löneökningar för varje nämnd. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare 
och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal.  

Skattesats, taxor och avgifter  
Skattesatsen lämnas oförändrad på 22,37 procent. Taxorna fastställs i samband med 
kommunfullmäktiges möte i juni.  

Skatteintäkter och statsbidrag  
I beräkningen av skatter och statsbidrag för åren 2023–2025 har övergripande antaganden varit 
utgångspunkten:  

• Befolkningsprognosen för budgetåren 2023–2025 baseras på egna antaganden om 
befolkningstillväxt  

• Utdebiteringen är 22:37 för hela planperioden.  
• Skatteunderlagsprognosen bygger på Sveriges kommuner och regioners bedömningar i 

cirkulär 22:15 daterad 2022-04-28 
• I statsbidrag och generella utjämningen ingår även den kommunala fastighetsavgiften  
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Skatteprognos (tkr)  2023  2024 2025  

Skatteintäkter  766 353 804 038  834 709 

Statsbidrag och 
generella utjämningen  

240 036  237 004 235 862 

Antal invånare  14 613 14 663 14 713 

Resultatbudget, Balansbudget och Finansbudget för 2023–2025 
Nedan följer resultatbudget och balansbudget samt finansieringsbudget för budgetåret 2023 och 
planperioden 2024 och 2025 Resultatbudgeten bygger på SKR:s senaste skateunderlagsprognos om 
prognosticerade pris- och löneökningar för åren 2023–2025 Nedanstående tabeller redovisas i tusen 
kronor (tkr). 

Resultatbudget 
Vi följer Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR), i övrigt följer vi samma 
redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisning 2021.  

 

  

RESULTATBUDGET Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 193 100 187 894 192 967 198 177 203 528
Verksamhetens kostnader -1 022 900 -1 145 948 -1 163 255 -1 197 342 -1 229 811
Avskrivningar -20 200 20 800 -22 800 -28 000 -29 500
Verksamhetens nettokostnader -850 000 -937 254 -993 088 -1 027 164 -1 055 783

Skatteintäkter 699 100 727 325 766 353 804 038 834 709
Statsbidrag och utjämning 225 100 223 250 240 036 237 004 235 862
Finansiella intäkter 4 400 11 050 11 050 11 050 11 050
Finansiella kostnader -7 000 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900

Årets resultat 71 600 17 471 17 451 18 028 18 938

Resultat i %  av verksamhetens nettokostnad 8,42% 1,86% 1,8% 1,8% 1,9%
Resultatmål 2,0% 2,0% 2,0%
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Balansbudget 

 

 

 

 

Finansieringsbudget Budget Plan Plan 

  2023 2024 2025 

Tillförda medel       
Årets resultat 17 451 18 028 18 938 
Justering för ej likvidpåverkande poster       
Avskrivningar som belastar resultatet -22 800 -28 000 -29 500 
Minskning anläggningstillgångar 0 0 0 
Minskning av omsättningstillgångar 0 0 0 
Ökning långfristiga skulder 0 0 0 
Summa tillförda medel -5 349 -9 972 -10 562 
        
Använda medel       
Nettoinvesteringar -152 890 -103 830 -90 790 
Ökning av omsättningstillgångar -10 000 -10 000 -5 000 
Minskning långfristiga skulder 0 0 0 
Summa använda medel -162 890 -113 830 -95 790 
        
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -168 239 -123 802 -106 352 
 

  

Balansbudget Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Tillgångar

Anläggningstillgångar 578 600 750 200 873 000
Statlig infrastruktur 4 000 4 000 4 000
Omsättningstillgångar 95 300 100 000 95 000
Summa tillgångar 677 900 854 200 972 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital 186 900 204 900 223 800
Långfristiga skulder & avsättning för pension 312 000 368 300 543 200
Kortfristiga skulder 179 000 281 000 205 000
Summa eget kapital och skulder 677 900 854 200 972 000

Soliditet 27,57% 23,99% 23,02%
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Ekonomiska resurser per nämnd och styrelse år 2023 
En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023. Kommunfullmäktige beslutar 
om nedanstående kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse 
har till sitt förfogande under året.  

Det kommunbidrag som nämnd och styrelse tilldelats är det utrymme som den har att förhålla sig till. 
Kommer det ett läge där valet mellan nämndens måluppfyllelse och ekonomiskt utrymme ställs mot 
varandra, så är det ekonomiska utrymmet överordnat. Samtliga nämnder förutsätts att vidta 
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Detta kan då leda till att nämnden måste besluta om 
förändrade målsättningar. 

Nedanstående tabell visar den förändring som respektive nämnd erhåller 2023 gentemot budget 
2022. Eftersom löneökningar för 2022 inte är klara ligger de delar som inte är fördelade ur 
lönepotten med i Budget för 2022 till ett belopp som uppgår till 11,2 mnkr.  

Driftbudget 2023 

 

Not. Om statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer kvarstår 2023 ska 
socialnämndens ram minskas med 5,3 mnkr.  

Äskandena från nämnderna motsvarar de bedömda kostnaderna för de bedömda 
volymförändringarna 2023. Utöver kompensation för pris och löneökningar (27,7mnkr) förstärks 
nämndernas budgetramar med 18,8 mnkr kopplat till ökade volymer.  

Samhällsnämnden och Socialnämnden får täckning för 95% av sina bedömda kostnader för 
volymökningar 2023. Bildningsnämnden får täckning för hela sin bedömda kostnad för 
volymökningar 2023 men ramen justeras med 7,4 mnkr för att anpassas till det beräknade 
överskottet i nämnden för 2022 i Tertialrapport 1 2022. (Det prognostiserade överskottet för 

Budget 2023

Driftbudget 2023 Budget 2022 Index
 löneindex till 

lönepott Äskande 2023
Tillskott/effekti

viseringar BUDGET 2023
Kommunfullmäktige 907 26 -12 920
Valnämnd 300 0 -300 0
Revision 810 22 -4 828
Kommunstyrelsen 97 689 3 035 -938 -1 900 97 885
Överförmyndarnämnden 1 665 56 -21 1 700
Samhällsnämnd 77 634 1 961 -669 5 225 -261 83 890
Socialnämnden 328 313 10 580 -7 359 10 500 -525 341 509
Bildningsnämnden 386 327 12 013 -6 909 13 500 -7 400 397 532
Kapitalkostnad 3 347 3 347
Löneindex 2021 593 -1 104
Index 2022 11 169 11 169
Index 2023 15 912
Summa Nämnder 908 754 27 692 -15 912 27 025 -8 186 -953 588
Index
Finans -28 500 -39 500
Skatteintäkter 727 325 766 353
Generella stb/ utjämningar & fastighetsavgift 223 250 240 036
Finansiella intäkter 11 050 11 050
Finansiella kostnader -6 900 -6 900
Finansnetto 926 225 971 039

Budgeterat resultat 17 471 17 451
Utfall 1,83%
Resultatmål 2,00%
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bildningsnämnden i Tertialrapport 1 var 12 mnkr och av dem beräknas 4,6 mnkr vara 
engångsintäkter.)  

 

Driftbudget med flerårsplan 2024–2025 
Nedan tabell visar driftsbudget 2023 samt flerårsplan 2024–2025. Nämnderna kompenseras med 
löneökningar motsvarande 3,0 procent respektive kompensation för prisökningar motsvarande 2,7 
procent 2023. För 2024 kompenseras nämnderna med löneökningar 3,1 procent och för prisindex 2,6 
procent, motsvarande ökningar för 2025 uppgår till löner 3,2 procent och prisindex 2,5 procent. 

Utifrån ovanstående förutsättningar får kommunen ett budgeterat resultat 2023 på 17,5 mnkr 
(1,83%), 2024 på 18,0 mnkr (1,83 procent) och 18,9 mnkr (1,87 procent) 2025.  

 

Not. Tillskottet 2024 motsvarar 50% av nämndernas bedömda kostnader för volymökningar och 
tillskottet 2025 motsvarar 40% av nämndernas bedömda kostnader för volymökningar. 

Investerings- och exploateringsverksamheten 

Investeringsbudget 
Huvuddelen av investeringarna görs inom tekniska nämnden. Det är främst åtgärder inom 
vatten/avlopp samt gator och vägar. Inom kommunstyrelsen handlar det främst om ersättning av 
uttjänta IT-system och datorer. Övriga nämnders utrymme avser främst inventarier och 
reinvesteringar.  

Flerårsplan  2023-2025 BUDGET 2023 Äskande 2024 Effektivisering Plan 2024 Äskande 2025 Effektivisering Plan 2025

Kommunful lmäktige 920 920 920
Valnämnd 0 0 0
Revis ion 828 828 828
Kommunstyrelsen 97 885 4 000 -2 000 99 885 99 885
Överförmyndarnämnden 1 700 0 1 700 1 700
Samhäl l snämnd 83 890 6 785 -3 393 87 282 -725 86 557
Socia lnämnden 341 509 2 900 -1 450 342 959 3 500 -2 100 344 359
Bi ldningsnämnden 397 532 10 700 -5 350 402 882 14 400 -8 640 408 642
Kapita lkostnad 3 347 3 347 3 347
Löneindex 2021 -1 104 -1 104 -1 104
Index 2022 11 169 11 169 11 169
Index 2023 15 912 15 912 15 912
Index 2024 20 784 20 784
Index 2025 20 784
Summa Nämnder -953 588 24 385 -12 193 -986 564 17 175 -10 740 -1 013 783
Index
Finans -39 500 -40 600 -42 000
Skatteintäkter 766 353 804 038 834 709
Generel la  s tb/ utjämningar & fastighetsavgi ft 240 036 237 004 235 862
Finans iel la  intäkter 11 050 11 050 11 050
Finans iel la  kostnader -6 900 -6 900 -6 900
Finansnetto 971 039 1 004 592 1 032 721

Budgeterat resultat 17 451 18 028 18 938

Utfall 1,83% 1,83% 1,87%
Resultatmål 2,00% 2,00% 2,00%
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Nämnderna betalar ränta på investeringarna, internränta som erläggs till finansenheten, vilken för år 
2023 fastställs till 2,4 procent.  

För 2023 fastställs investeringsutrymmet till 153 590 tkr, varav 54 690 tkr inom skattefinansierad 
verksamhet och 98 900 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet. Exploateringsutgifterna fastställs till 
maximalt 9 500 tkr. 
 

Samlade investeringsvolymer oavsett kollektiv /utförare  2023-2025 

    

Årsbudget 2023 Årsbudget 2024 Årsbudget 2025  

  
Summa 
budget 

2023-2025 

Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster 
 

Kommunstyrelsen  27 910 11 960   9 100   8 350    
KS, Oförutsett 1 500 500   500   500    
KS, Skoldatorer 7 500 2 500   2 500   2 500    
KS, Admin-datorer 4 950 1 650  1 650   1 650    
KS, Internetförbindelser 550 300  250        
KS, Digitalisering 7 500 2 500  2 500   2 500    
KS, E-arkiv 2 100 1 600  500        
KS, mätinstrument 500 500           
KS, Laddstolpar elbilar 2 100 700  700   700    
KS, Cirkulationsplats 1 210 1 210           
KS, Totalförsvar 1 500 500  500   500    
         
Bildningsnämnden                 
BIN, Reinvestering och volym 11 650 5 650   3 000   3 000    
                 
Socialnämnden 3 500 2 500  500  500    
                
Kost 760 580  160   20    
Centralkök fsk/grsk 270 190  80        
Omsorg 150 90  60        
Möbler och köksutr. volymökning o 
nybyggnation 340 300   20   20   

 

                 
Stadsmiljö, Planerat underhåll 19 500 6 500   6 500   6 500    
Gata 18 000 6 000   6 000   6 000    
Dagvattenanläggningar 1 500 500   500   500    
                 
Stadsmiljö, Trafikåtgärder  14 000 3 000   5 500   5 500    
Kollektivtrafiksåtgärder 3 000 0   1 500   1 500    
Gång- och cykelbanor 4 000 2 000   1 000   1 000    
Trafiksäkerhet/tillgänglighet 7 000 1 000   3 000   3 000    
                 
Stadsmiljö, Offentliga rum 34 750 11 000   12 250   11 500    
Lekplatser 5 500 2 000   1 000   2 500    
Upprustning torg/gata 12 000 4 000   4 000   4 000    
Urbana stråk/miljöer 6 000 2 000   2 000   2 000    
Personalbyggnad Ellbo ARV 4 000 1 000   3 000        
Hallar, förrådsbyggnad Ellbo 1 250     250   1 000    
Stadsmiljö, ofördelat anslag 6 000 2 000   2 000   2 000    
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Anläggningar, Fritid 17 800 8 300   6 500   3 000    
Konstgräs Strömsvallen 3 500 3 500            
Upprustning badplatser 800 800            
Upprustning Ekaråsen 1 000 1 000            
Underhållsåtgärder 3 000 1 000   1 000   1 000    
Personalbyggnad Ellbo ARV 7 000 2 000   5 000        
Hallar, förrådsbyggnad Ellbo 2 500     500   2 000    
                 
Byggnader och lokaler 11 200 5 200   3 000   3 000    
Reservkraftverk 2 200 2 200            
Övriga investeringar, byggnader och lokaler 9 000 3 000   3 000   3 000    
SUMMA SKATT 141 070 54 690   46 510   41 370    
                 
VA, Nyinvesteringar 3 000 1 000   1 000   1 000    
Singelserviser, exkl anslutningsavg 3 000 1 000   1 000   1 000    
                 
VA, Förnyelse  106 500 35 500   32 500   38 500    
Rörnät 75 000 25 000   22 000   28 000    
Övriga VA-anläggningar 6 000 2 000   2 000   2 000    
Planerat underhåll vattenanläggningar 1 500 500   500   500    
Planerat underhåll avloppsanläggningar 15 000 5 000   5 000   5 000    
VA, Ofördelat anslag, oförutsett 9 000 3 000   3 000   3 000    
                 
VA, Övriga VA-investeringar 33 800 10 300   17 500   6 000    
Personalbyggnad Ellbo ARV 24 000 9 000   15 000        
Hallar, förrådsbyggnad Ellbo 6 000     1 000   5 000    
Projektering reservoar Lödöse 1 800 300   500   1 000    
Förstudie nya VA-verk 2 000 1 000   1 000        
  0              
VA, Exploateringsinvesteringar 8 600 500   6 500   1 600    
Lödöse, Norra Gossagården 4 500 500   4 000        
Södra Gossagården 0              
Del av Tingberg 14:1 300         300    
Stommen 500         500    
Arbete med verksamhetsytor 2 500     2 500        
Rådjursvägen 800         800    
SUMMA VA 151 900 47 300   57 500   47 100    
                 
Avfall, nyinvestering 50 000 50 000            
Ny ÅVC 50 000 50 000            
                 
Avfalls-investeringar  5 140 1 600   520   3 020    
ÅVC, drift och underhåll 50 50            
Ny ÅVC, drift och underhåll 40     20   20    
Digitalisering ÅVC, utveckling IT-system 50 50            
Digitalt fordons system 1 000 1 000            
Fordon 2 500         2 500    
Ofördelat anslag 1 500 500   500   500    
SUMMA AVFALL 55 140 51 600   520   3 020    
                 
Summa skatt 141 070 54 690 0 46 510 0 41 370 0  
Summa Avgift 207 040 98 900 0 58 020 0 50 120 0  
totalt 348 110 153 590 0 104 530 0 91 490 0  
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Lokaluppdrag 
Ny idrottshall vid Fuxernaskolan 
Byggnation av ny idrottshall vid Fuxernaskolan. Beräknas vara klar under 2023. Åtgärden kommer att 
belasta bildningsnämndens och samhällsnämndens driftkostnader från 2024. Bildningsnämnden är 
initierande nämnd och därmed huvudansvarig nämnd. Beslut fattas i samråd med samhällsnämnden. 
Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen.  

Åtgärder Strömskolan 
Tillbyggnation av Strömskolan för att öka elevkapaciteten beräknas vara klar 2023. 
Bildningsnämnden är ansvarig nämnd. Hyrespåverkan på bildningsnämndens driftbudget från 2024.  

Ny förskola på Ström 
Ny förskola på Ström beräknas stå klar under 2024. Investeringen görs av part utanför koncernen. 
Bildningsnämnden är ansvarig nämnd. Hyran belastar bildningsnämndens driftkostnad från 2024 
med helårseffekt 2025.  

Ny F-6 skola i Lödöse inklusive idrottshall 
Ny F-6 skola ska byggas i Lödöse. Tidplan slås fast i lokalförsörjningsplan 2024. Byggnationen ska ske i 
samarbete med part utanför koncernen. Bildningsnämnden är ansvarig nämnd.  

Ny förskola i Lödöse 
Ny förskola som ersätter Gossagårdens tillfälliga förskola ska byggas i Lödöse. Tidplan slås fast i 
lokalförsörjningsplan 2024. Bildningsnämnden är ansvarig nämnd.  

Ny brandstation 
Ny brandstation beräknas stå klar under slutet av 2023. AB Edethus uppför brandstationen. 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Hyran belastar Kommunstyrelsens driftkostnad från 2024. 

Ny ÅVC 
Ny ÅVC beräknas stå klar under 2023. Projektet förutsätter att förstudie och kalkyl godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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Exploateringsbudget 

 

tkr
Exploateringsprojekt Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift
Lödöse
Norra Gossagården -1 000 20 000 -17 000 6 000 -5 000
del av Tingberg 14:1 0 -1 000 0 -1 000 -17 000
Rådjursvägen 0 0 -1 000 -1 000
Lödöse S. Gossagården -1 000 -1 000
Kvarnkontoret -500
Verksamhetsplan I Lödöse -1 000 -1 000 -1 000

Ström
Stallgärdet bostäder -1 000 6 500 -1 000
Södra Stallgärdets förskola -500
Strömsparken o ev sluss -1 000 -1 000 -1 000
FÖP ström -1 000 -1 000
Östra Berg 121 -1 000 -2 000 -1 000
Lilla Edet
Edet Stommen -1 000 -1 000
Spånkajen -1 000
Bondevägen -1 000 -5 000
Nygård
Ny tomt
Förtätning -1 000 -1 000

Ospecificerat
Bostadsändamål -500 -500 -500
Verksamhetsmark -500 -500 -500

Summa 0 -9 500 26 500 -35 000 6 000 -30 500

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
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Inledning   
Styrmodell 
För att säkerställa att en god 

ekonomisk hushållning uppnås ska, 

enligt kommunallagen, mål och 

riktlinjer för verksamheten samt 

finansiella mål anges. Mål- och 

resursplanen är det övergripande 

styrdokumentet för styrning och 

utvecklingen i kommunen och dess 

bolag. Mål- och resursplanen 

omfattar vision, styrmodell, 

resurstilldelning, ekonomi och 

budgetförutsättningar. 

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen har är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag 

att styra och leda utifrån:  

→ Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen.  

→ Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service.  

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och 

samhällsutvecklingen samt nämnderna/styrelserna ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera 

mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget.  

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och 

samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera 

mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget.  

Kommunfullmäktiges samhällsutvecklingsfrågor blir taktiska och operativa genom att kommunstyrelsen 

leder och samordnar samhällsutvecklingsarbetet genom en verksamhetsplan som beslutas av 

kommunstyrelsen.  Kommunchefens ledningsgrupp arbetar strategiskt utifrån kommunstyrelsens 

uppdrag att leda och samordna vision och målområden. I stället för att bryta ner målområden i 

nämnderna så leder och samordnar ledningsgruppen arbetet genom projektstyrning.  

Nämndernas/styrelsens mål och inriktning kring välfärds- och serviceuppdraget blir taktiska och operativa 

genom beslut av verksamhetsplan som sedan verkställs av förvaltningen.  

Alla verksamheter ska beskriva sitt grunduppdrag genom att göra en verksamhetsbeskrivning samt arbeta 

fram relevanta kvalitetsindikatorer med relevanta mätmetoder.  

Styrmodellen blir således applicerbar på samtliga organisatoriska nivåer utifrån respektive grunduppdrag 

och inriktning. Uppföljning och rapportering sker enligt målstyrningsguiden. 

Även om arbetet ska genomsyras av varje verksamhets unika uppdrag och förutsättningar så ska dessa 

arbetas fram utifrån överliggande organisatoriska nivåers styrdokument. Det innebär till exempel att hela 

organisationen har i uppdrag att analysera hur fullmäktiges vision och målområden påverkar den egna 

verksamheten och hur man kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse.  

Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning så ska uppföljning ske av följande delar: 

1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.  
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder, 

Målstyrning. 
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande 

kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning. 
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Nuläge 
Lilla Edet är en del av Göteborgsregionen, där Göteborg är den stora tillväxtmotorn. Lilla Edet är en 

utpendlingskommun, vilket innebär att det är fler som reser från kommunen till sitt arbete än vad det är 

som reser in till kommunen för att arbeta. Drygt 3 300 personer pendlar ut från kommunen och cirka 1 

500 pendlar in. De flesta pendlingsrörelser sker söderut genom Götaälvdalen mot Göteborg och norrut till 

Trollhättan.  

Lilla Edets kommun växer. Sedan 2012 har kommunen ökat i invånarantal. Sammantaget har befolkningen 

ökat med drygt 15 procent sedan dess vilket innebär i snitt 1,6 procent per år. Den största ökningen 

skedde mellan 2015–2016. Invånarantalet har fortsatt att öka vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 

14 509 invånare vilket är en ökning med 227 personer sedan föregående år. Invånarantalet förväntas 

fortsätta öka under de närmaste åren. I kommunens långsiktiga befolkningsprognos räknas med en 15 

procentig befolkningsökning fram till 2030. Antalet invånare påverkar kommunens intäkter via skatte- och 

utjämningssystem, likväl som att antalet arbetade timmar och lönenivåerna i riket gör det.  

Lilla Edets geografiska läge ger många samverkansarenor i olika frågor, där kommunen samverkar med 

både förbund och kommuner. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med 13 medlemskommuner 

sker samverkan men även med Fyrbodals kommunalförbund avseende socialtjänst och sjukvård. 

Tillsammans med Kungälv, Stenungsund och till viss del Tjörn drivs SOLTAK, ett gemensamägt bolag med 

tjänster inom ekonomi, löner och IT. Kommunen samarbetar också med andra kommuner när det gäller 

säkerhet i det så kallade LOTS-samarbetet med Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. Det finns också 

ett Räddningstjänstförbund mellan Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. 

Lilla Edets kommun har sedan ett antal år tillbaka en svag soliditet; innebärande att de tillgångar som 

finns är till stor del finansierade med lån.  Eftersom kommunen växer finns fortsatt stora 

investeringsbehov. För att kunna genomföra investeringarna behöver kommunen årligen ha goda 

ekonomiska resultat för att delvis kunna självfinansiera nytillkommande investeringar i högre omfattning 

och ta höjd för efterföljande kapitalkostnader och avskrivningar och därigenom förstärka soliditeten. 

Investeringsbehoven avser återinvesteringar i uttjänt utrustning, nyinvestering i nya 

exploateringsområden, skolor, IT-utrustning, gator, vägar och VA.  

År 2020 och 2021 uppvisade kommunen goda ekonomiska resultat.  2020 redovisades ett överskott 

motsvarande 43,2 mnkr och bokslutet för 2021 uppvisade ett positivt resultat motsvarande 71,7 mnkr. 

Resultaten är till stor del hänförliga till pandemins effekter med ökade generella statliga bidrag.  För att 

återställa de tidigare negativa resultaten och arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomi har ett omfattande 

omställningsarbete initierats under 2020. Effekten av det pågående omställningsarbetet har resulterat i 

att verksamhetens nettokostnadsökningar har legat på en låg nivå 2020 och 2021  

Arbetet kommer att fortsätta även de kommande åren i syfte att säkra kommunens förmåga att, med 

stabil ekonomi, växa och tillhandahålla service åt kommunens invånare. Räntenivåerna på upplånat 

kapital bedöms ligga på en förhållandevis låg stabil nivå ännu en tid, vilket är positivt med tanke på 

kommande investeringsvolymer. 

Omställningsarbetet har genomförts på nämndsnivå, då nämndernas samlade resultat har varit negativa 

de senaste åren. År 2021 var överskottet i den skattefinansierade nämndverksamheten 19,7 mnkr (11,3 

mnkr 2020).  

År 2021 låg den samlade skattesatsen för invånarna på 33,85 procent, vilket kan jämföras med 

Sverigemedel på 32,27 procent. Lilla Edets kommuns skattesats som är relativt hög, vilket innebär att 

kommunen fortsatt behöver arbeta för att begränsa kostnadsutvecklingen snarare än öka intäkterna 

genom att höja skatten.  
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Ny vision 
14 juni 2021 antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun. Den gemensamma ledstjärna 

som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle. 

Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 

Visionsberättelsen som sätter ord på det samhälle vi tillsammans ska jobba för att uppnå: 

”Ur älven har vi hämtat kraft och energi i alla tider. Med samma kraft och ett starkt engagemang skapar 

vi tillsammans ett gott liv och en hållbar framtid – både på ett personligt plan och för ett attraktivt 

samhälle. Ett liv och samhälle där alla känner sig välkomna, trivs, utvecklas och mår bra. 

Här erbjuds god service och tillgänglighet för en väl fungerande vardag, så vi får tid för varandra och allt 

som ger oss livskvalité och glädje i livet. Genom inflytande och delaktighet har vi alla en möjlighet att 

påverka vårt samhälles utveckling i en positiv riktning. 

Vi njuter av vår vackra älvmiljö och rika natur som vi tar väl hand om, lever nära och i samklang med. Vi 

känner också stolthet för vår unika historia. En historia som vi tar vara på, minns, synliggör och delar med 

oss av. Lilla Edets kommun är Göta älvdalens pärla.” 

Vi ska tillsammans uppnå visionen genom: 

Nytänkande 

Vi är kreativa och tänker nytt. Med mod vågar vi prova nya idéer och lösningar. Vi är nyfikna och vill hela 

tiden utvecklas. 

Medskapande 

Vi har alla möjlighet att bidra och påverka och utgör alla en viktig del av vårt samhälle. Det finns en 

öppenhet och vi lyssnar till varandra. Med kraft, energi och engagemang går vi från ord till handling. 

Hållbart 

Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som omfattar såväl människan, miljön 

och ekonomin. Vi eftersträvar att ligga steget före, arbeta förebyggande och stärka det som är positivt. 

Våra resurser använder vi på ett effektivt och hållbart sätt. 
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Kommunfullmäktiges målområden och uppdrag 
Inledning 
Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering 

med närhet till Göteborg men även till flera mindre städer. Vi har vår vackra älv och fantastiska 

naturområden vilket gör kommunen attraktiv att leva och bo i. Vi har fördelen med korta beslutsvägar 

och möjligheten till samordning och samarbete. 

Vi har också stora utmaningar. Vi har allt för låga resultat i våra skolor, vi har ett allt för högt ohälsotal 

bland våra invånare. Det finns ett missnöje och misstroende i kommunen som behöver vändas. 

Kommunen har en svag och sårbar ekonomi som behöver stärkas. 

Vi behöver ta oss an våra stora utmaningar samtidigt som vi tar tillvara våra fantastiska möjligheter.  Vi 

behöver fatta beslut som är långsiktigt hållbara och satsa mer av våra resurser på det förebyggande och 

främjande arbetet. 

Vi vill att Lilla Edets kommun ska vara en kommun där medborgarna får komma till tals, där vi lyssnar på 

varandra. Där dialog och tillit står i fokus. Där civilsamhället och näringslivet är starkt. Vi uppskattar alla de 

initiativ och det arbete som görs i ideella föreningar, i småföretag, i familjen och av enskilda. Vi vill ta 

bättre vara på de initiativ som tas och det arbete som görs för att förbättra vår kommun. Tillsammans är 

vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad. 

Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare. För oss är medarbetarinflytande viktigt. Det finns så 

fantastiskt mycket kompetens i kommunorganisationen och idéerna om hur vi effektiviserar och 

förbättrar kommunens service finns många gånger ute i verksamheterna. Medarbetarna behöver känna 

att de får komma till tals och att deras idéer tas på allvar. Då blir vi en attraktiv arbetsgivare.  

I det kommunala arbetet vill vi att jämställdhet, jämlikhet och serviceanda ska prägla organisationen och 

arbetet. Det är viktigt att alla som jobbar i kommunen har en förståelse för att kommunen är en 

serviceorganisation till våra medborgare.  

 

Målområden 
Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att 

styra och leda utifrån:  

→ Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen.  

→ Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service.  

Kommunfullmäktige ska i första hand formulera målområden och inriktningar för demokratin och 

samhällsutvecklingen och nämnderna/styrelsen ska utifrån sina respektive ansvarsområden formulera 

mål och inriktningar utifrån de välfärdstjänster och service som ingår i grunduppdraget. För 

mandatperioden formulerar kommunfullmäktige fyra målområden inom demokrati- och 

samhällsutvecklingsuppdraget vilka presenteras nedan.  

Bra boende och livsmiljö  
Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark tillväxtfas som ställer krav på gemensamma 

processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur 

planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg tillgodoses.  

Mätning/målet uppfyllt:  

Förbättra resultatet från 2019 i Nöjd regionindex (NRI), dvs medborgarnas bedömning av 

bostadssituationen. Resultat 2019 47 – Index ska öka.  
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Förbättra resultatet av SCBs medborgarundersökningen 2021 - Kommunen är en bra plats att bo och leva 

på. Resultatet visar andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om 

din kommun som en plats att bo och leva på?” Resultat 2021 75,4 – Index ska öka. 

Ökad hälsa och välbefinnande  
Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. Inriktningen 

på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn och unga känner att 

de får stöd, får synas och får ta plats. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En 

trygg och bra skolgång tillsammans med en meningsfull fritid lägger grunden till självkänsla, utveckling 

och inflytande över sin egen vardag.  

Mätning/målet uppfyllt:  

Indikator 1: Agenda 2030, Mål 2 – Ingen hunger, delmål – Index ska minska. 

Indikator 2: Agenda 2030, Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, delmål – Invånare med bra självskattat 

hälsotillstånd – Index ska öka.  

Indikator 3: Agenda 2030, Mål 4 – God utbildning till alla, Meritvärde och upplevd trygghet – Index ska 

öka.  

Indikator 4: Agenda 2030, Mål 5 – Uppnå jämställdhet, delmål – Heltidsarbetande månadsavlönade – 

Index ska öka.   

Indikator 5: Agenda 2030, Mål 10 – Minskad ojämlikhet, delmål – Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit 

till andra, andel (%) – Index ska minska. 

Indikator 6: Agenda 2030, Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, delmål – Invånare 16-84 år som 

avstår från att gå ut ensam, andel (%) – Index ska minska. 

Hållbar miljö  
Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en 

kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för att 

skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen.  

Mätning/målet uppfyllt: 

Mätning/målet uppfyllt: Lilla Edets kommun ska förbättra sitt resultat i mätningen ”Sveriges miljöbästa 

kommun”. – Index ska öka. Resultatet ska ses som en sammanvägd bedömning av placering i rankingen 

och poäng i relation till maximal poäng i enkäten. 

Attraktivt företagsklimat  
Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt 

företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar 

aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.  

Mätning/målet uppfyllt:  

Förbättra alt behålla resultatet i insiktsmätningen (servicemätning av kommunens myndighetsutövning),  

- Insikt: 2020 NKI 77, 2021 NKI 70, 2022 NKI 77 – Index ska bevaras eller öka. 

Förbättrat resultat i rankningen Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat - Svenskt Näringslivs 

ranking: 2020 259, 2021 229 – Index ska öka. 

Förbättrat resultat i sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning. - Svenskt Näringslivs 

sammanfattande omdöme: 2020  2,94, 2021 3,07 – Index ska öka. 
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Uppdrag 2023 

Öka digitaliseringen 
För att kommunen ska få bättre effekt av digitaliseringen och få ett helhetsperspektiv så har kommunen 

en antagen digitaliseringsstrategi. Strategin ska ge kommunen bättre förutsättningar för att lyckas med 

digitaliseringen och ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Den antagna strategins verksamhetsplan 

förväntas antas under 2023. Kommunen fortsätter sitt arbete med att utveckla digitaliseringen. Under 

2023 kommer kommunen fokusera på att utveckla en god service och tillgänglighet genom den samlade 

webbplatsen för ”mina sidor”. Utbudet av antalet e-tjänster kommer öka inom samtliga sektorer.  

Digitaliseringen ställer krav på nya kunskaper vilket kommer påverka kommunens digitala mognad och 

informationssäkerhet. För att öka mognaden i våra verksamheter kommer det under 2023 genomföras 

digitala utbildningar och traditionella utbildningstillfällen. 

Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot fullmäktiges målområde ökad hälsa och 

välbefinnande 
Ffolkhälsoarbetet är en viktig del av kommunens arbete för att ökad hälsa och välbefinnande hos 

befolkningen med särskilt fokus på barn och unga. I kommunens samverkansavtal avseende 

gemensamma folkhälsoinsatser mellan Lilla Edets kommun och Västra Götalandsregionen för perioden 

2021-2024 styrs verkställigheten genom det gemensamma folkhälsoutskottet. Kommunens 

folkhälsoprogram anger inriktningar och långsiktiga mål för att utveckla arbetet med folkhälsa och social 

hållbarhet i Lilla Edets kommun under perioden 2021-2026. 

Kommunfullmäktige har i folkhälsoprogrammet beslutat att fokusområden är barn och ungas hälsa och 

livsvillkor, förskolan och skolan som hälsofrämjande arenor och våldsprevention – en kommun fri från 

våld. Folkhälsoarbete och social hållbarhet berör samtliga sektorer och deras sakområden och 

programmet avser därför att även vägleda och stimulera nämnder och sektorer i arbetet för en förbättrad 

folkhälsa i kommunen. Genom god horisontell samverkan kan vi tillsammans skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Under 2023 kommer resurser att riktas för 

att öka förutsättningar till ungas ökade hälsa och välbefinnande. Det ska ske inom områdena skolresultat, 

kost och rörelse. Ett antal aktiviteter ska genomföras av personal i skola, elevhälsa och via 

ungdomscoacher. Aktiviteterna ska utgå från tankar och önskemål från ungdomarna själva och präglas av 

ven tydlig dialog mellan personal och ungdomarna. 

Verka för ett Lilla Edet fritt från våld 
Våld i olika former är ett utbrett problem i kommunen och har varit det under en längre tid. Framför allt 

våld i nära relation är ett stort problem, det vittnar de många orosanmälningarna till socialtjänsten om 

men även resultaten i den senaste CAN–undersökningen (2019) oroar. Där framkommer det att 21 

procent av ungdomarna upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom familjen. 

Jämställdhetsstrategin och handlingsplanen för ett Lilla Edet fritt från våld, som antogs under 2022, 

kommer leda till att arbetet under 2023 blir mer överskådligt, systematiskt och strukturerat. Det 

sektorsövergripande våldspreventiva arbete som idag bedrivs kommer att utvecklas och bli än mer 

samordnat och långsiktigt.   

För att fortsätta nå framgång kommer insatser inom både förvaltningsorganisationen och bland 

kommunens invånare prioriteras. De kommer erbjuda kompetensutveckling inom organisationen, 

genomföra kommunikationsinsatser för att nå våra kommuninvånare och erbjuda tidiga insatser i våra 

verksamheter. Vi arbetar för att främja goda relationer mellan barn och unga och i familjer, förebygga 

våld och fånga upp signaler om utsatthet och våld i ett tidigt skede.   

Kommunen erbjuder stöd och hjälp där våldet redan pågår men kommer under 2023 att utveckla arbetet 

inom kommunen.  
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Fortsätta heltidsresan 
Genom Heltidsresan fortsätta det kommunövergripande arbetet att tillsammans med de fackliga 

organisationerna öka andelen anställda i Lilla Edets kommun som arbetar heltid. Det långsiktiga målet är 

att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det. 

  

Under 2023 ska alla som arbetar inom socialnämndens verksamheter som vill jobba heltid ges möjlighet 

till det. 

 

Bredda Lilla Edetmodellen 
Barn och unga ska få adekvat, individuellt och långsiktigt stöd. Samhällets samlade insatser till barn och 

unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. Stödet skall 

utgå från barnets behov i alla lägen oavsett befintliga organisatoriska strukturer. 

  

Under 2023 ska arbetet med en modell fortsätta utvecklas och fördjupas och dessutom breddas till att 

även gälla barn 7-12 år. 

 

Höja frisktalen 
Pandemin har bidragit till att frisktalet har sjunkit i många kommuner. Lilla Edets kommun har dock i 

dagsläget ett än lägre frisktal jämfört med övriga kommuner inom Göteborgsregionen.  

Under 2023 skall samtliga sektorer fokusera på att höja frisktalet både inom respektive sektor samt i hela 

förvaltningsorganisationen.  

Lilla Edet ska under 2023 erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid 
Lilla Edet skall vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Med den höga skattesats kommunen har 

i förhållande till övriga GR-kommuner bör vi kunna erbjuda service till våra invånare av hög standard. Ett 

led i detta är att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, sk. ”nattis”, det skulle innebära att föräldrar i 

vår kommun i större utsträckning skulle kunna arbeta obekväma arbetstider om de så önskar. 

Bildningsnämnden får därför i uppdrag att under 2023 erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.  

I vårt förslag till mål- och resursplan avsätter vi 1 miljon 2023 samt 1,5 miljoner per år 2024 och 2025 

genom en ramjustering till bildningsnämnden.  

Effektivisera kommunens organisation ytterligare 
Ett tufft ekonomiskt läge kräver nytänkande, vi vill därför effektivisera Socialnämndens organisation 

ytterligare i syfte att komma ner i kostnad samtidigt som kvalitén säkerställs. Ett sätt detta kan ske är 

genom att följa flertalet andra kommuners exempel genom att lägga kommunens omsorg i ett helägt 

kommunalt bolag. Fördelarna med detta är att bolaget då kan begära momsersättning från staten vilket 

rör sig om flera miljoner per år som kan återinvesteras i omsorgen. Utöver detta innebär det att bolaget 

behöver söka tillstånd hos IVO för att bedriva omsorg, något som kommuner inte behöver när det drivs i 

förvaltningens regi. En bolagisering skulle innebära bättre ekonomiska förutsättningar och en ökad kvalité 

i Lilla Edets omsorg.  

Kommunstyrelsen får därför en ramökning på 750 tkr för att under 2023 utreda hur en sådan 

implementering kan ske 2024.  

Socialnämnden får i uppdrag att över en treårsperiod närma sig standardkostnadsavikelse med c:a 5 

miljoner kr per år.  
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Finansiella mål och ekonomiska direktiv 
Enligt kommunallagen skall det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt 

perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk 

hushållning att: 

→ samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret. 

→ en övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året, eller kommer att uppfyllas 
under den tidsperiod som anges i målformuleringen. 

 
 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
En stabil ekonomisk utveckling är en förutsättning för kommunens framtida verksamhet samt för att nå 

de mål som anges i Mål- och Resursplanen. För att bygga upp en ekonomisk stabilitet, och därigenom 

bland annat minska riskerna för en allt för ryckig styrning samt minska behovet av att låna kapital till bl.a. 

investeringar, krävs ett ekonomiskt överskott. Verksamhetens nettokostnad, i resultaträkningen, omfattar 

summan av samtliga intäkter och kostnader som genereras i verksamheten. Däri ingår alltså inte intäkter 

och ersättningar i det kommunala utjämningssystemet samt finansiella poster. Kommunens redovisade 

resultat omfattar kommunens samtliga intäkter och kostnader.  

Finansiella mål finns också för att de framtida generationerna inte ska belastas med kostnader som 

förbrukas av dagens generation. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland 

annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunen 

skall ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.  

Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, 

anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.  

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens 

finansiella ställning är de finansiella målen följande:  

Redovisat resultat är lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad år 2023 
2023 års resultat ska vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. Kommunens behöver stärka 

sina resultat på sikt. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med effektiviseringar av 

verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En utgångspunkt att arbeta utifrån 

är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje enskilt år.  

Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner. 
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala 

tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De faktorer 

som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. Strävan är att 

minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.  
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Ekonomiska direktiv 
En absolut förutsättning är att de fördelade resurserna och de ekonomiska direktiven följs av hela 

organisationen. Därför är nedanstående direktiv oavvisliga krav på nämnder och förvaltningar:  

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. 

Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige för respektive verksamhetsområde. Nämndens 

uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier 

och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader.  

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad budgetram. Anslags-

bindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för 

verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 

vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram.  

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 

finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller 

styrelse får nya verksamhetsuppgifter. 
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Ekonomi 
Ekonomi Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun uppvisade ett resultat på 71,7 mnkr för år 2021 (föregående år 43,2mnkr) vilket är 

58,2 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet är i huvudsak hänförligt till statliga medel som har 

kompenserat för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna och 

utjämning för 2021 var 27,6 mnkr högre än budgeterat 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,3 procent (föregående år minskning 0,5 procent) jämfört 

med föregående år. Kostnadsökningen beror till stor del på att kostnaderna inom socialnämnden och 

samhällsnämnden har blivit högre samtidigt som bildningsnämnden har lägre kostnader än tidigare år 

I utfallet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 2,3 mnkr.  

Lilla Edets kommun står inför stora utmaningar de kommande åren. Det planeras stora investeringar inom 

framförallt VA-verksamheten samtidigt som nämndverksamheten har uppvisat en svag budgetföljsamhet 

de senaste åren med undantag för 2020 och 2021. Kommunen har sedan ett antal år tillbaka en svag 

finansiell ställning. Dessa faktorer gör att det kommer att ställas stora krav på Lilla Edets kommun att 

bedriva verksamheten med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Den demografiska 

utvecklingen i kommunen kräver en god planering och ekonomisk styrning. 

 

Årets resultat, mnkr 2021 2020 2019 

Årets resultat 71,7 43,2 -15,8 

Årets resultat enligt balanskravet 71,7 43,2 -16,2 
 

Lilla Edets kommun redovisar en positiv resultatutveckling under 2020 och 2021. En viktig förklaring till 

det förbättrade resultatet under 2020 och 2021 är var att kommunen erhöll generella och riktade 

statsbidrag för att hantera Covid-19. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens 

bestämmelser har fullmäktige bland annat beslutat att Lilla Edets kommun ska uppvisa ett resultat på 1,5 

procent av verksamhetens nettokostnader. Årets resultat motsvarar 8,4 procent av verksamhetens 

nettokostnader vilket är betydligt högre än kommunfullmäktiges uppsatta mål. 

 

Soliditet procent 2021 2020 2019 

Soliditet 31,7 22,3 19,1 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen 1,9 -10,7 -20,9 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats med egna medel i form av eget kapital. Ett viktigt kriterium för 

god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv 

riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme 

inför framtiden. Soliditeten ligger på en relativt låg nivå jämfört med kringliggande kommuner och ser vi 

tillbaka de senaste 15 åren har soliditeten minskat från 40 procent till dagens 31,7 procent. Om skulden 

räknas med som finns i ansvarsförbindelsen, det vill säga den del av pensionsförpliktelsen som redovisas 

utanför balansräkningen, så är soliditeten 1,9 procent vilket är en betydande förbättring jämfört med 

föregående år 

Det är av största vikt att kommunen fortsätter att förstärka sitt finansiella utrymme, eftersom de 

närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade 
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investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaden för 

kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. 

 

Skatte- & nettokostnadsutveckling 2021 2020 2019 

Skatteintäkter och gen. statsbidrag 5,4% 5,8% 2,7% 

Nettokostnadsutveckling 1,5% -0,7 5,7% 
 

För en stabil ekonomisk utveckling kan inte verksamhetsresultatet (nettokostnaderna) tillåtas att öka i 

snabbare takt än skatter och utjämningar. Verksamhetens nettokostnad ökade med 1,5 procent under 

2021, vilket är en relativ låg nettokostnadsutveckling. Skatteintäkter och generella statsbidrag ligger på en 

hög nivå och ökade med 5,4 procent under året, vilket är något lägre än ökningen föregående år. 

Ökningen beror i huvudsak på att statliga medel har tillförts för att kompensera för lägre utfall av 

skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna för 2021 har ökat 4,9 procent 

jämfört med 2020, medan generella statsbidrag och utjämning har ökat med 7,2 procent. Sveriges 

kommuner och regioners (SKR:s) bedömning i den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i februari 

2022 visar på en betydligt starkare skatteunderlagstillväxt för åren 2022–2024 än tidigare bedömningar 

för att dämpas något år 2025. 

 

Budgetförutsättningar 2023-2025 
Lilla Edets kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och 

skattemedel står i samklang med varandra. Befolkningsprognos, skatteberäkningar och verksamheternas 

mål och utvecklingsområden ligger till grund för kommunstyrelsen förslag till budgetramar för 2023. 

(SKR:s skatteunderlagsprognos från april) 

Budgetförutsättningarna är följande:  

→ Beslutade mål för god ekonomisk hushållning dvs. att redovisat resultat är lägst 2 procent av 
verksamhetens nettokostnad 2023 samt Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en soliditet 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser i nivå med medelvärdet i Sveriges kommuner. 

→ Skattesatsen är oförändrad 2022 på 22:37 kr per skattekrona.  

→ Uppräkning av löner 3,0 procent (beräknas enligt SKR ligga på 3,0 procent).  

→ Kompensation ges för prisindex 2,7 procent (beräknas enligt SKR ligga på 2,7 procent).  

→ För 2023 beräknas invånarantalet uppgå till 14 613 för år 2024 öka till 14 663 samt 14 713 
invånare år 2025. 

→ Internräntan motsvarar SKR:s förväntningar av låneränteläget för kommunsverige.   

Lönekostnader  
För 2023 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer sedan 

att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar, dock med ett tak på 3,0 procent i löneökningar för varje 

nämnd. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal.  

Skattesats, taxor och avgifter  
Skattesatsen lämnas oförändrad på 22,37 procent. Taxorna redovisas i särskilt dokument och fastställs i 

samband med kommunfullmäktiges möten i november och december.  
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Skatteintäkter och statsbidrag 
I beräkningen av skatter och statsbidrag för åren 2023–2025 har övergripande antaganden varit 

utgångspunkten:  

→ Befolkningsprognosen för budgetåren 2023–2025 baseras på egna antaganden om 
befolkningstillväxt  

→ Utdebiteringen är 22:37 för hela planperioden.  

→ Skatteunderlagsprognosen bygger på Sveriges kommuner och regioners bedömningar i cirkulär 
22:15 daterad 2022-04-28 

→ I statsbidrag och generella utjämningen ingår även den kommunala fastighetsavgiften 

 
Skatteprognos (tkr) 2023 2024 2025 

Skatteintäkter 766 353 804 038 834 709 

Statsbidrag och generella utjämningen 240 036 237 004 235 862 

Antal invånare 14 613 14 663 14 713 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

749



14 
 

Resultat-, balans- och finansbudget för 2023–25 
Nedan följer resultatbudget och balansbudget samt finansieringsbudget för budgetåret 2023 och 

planperioden 2024 och 2025 Resultatbudgeten bygger på SKR:s senaste skateunderlagsprognos om 

prognosticerade pris- och löneökningar för åren 2023–2025 Nedanstående tabeller redovisas i tusen 

kronor (tkr). 

Resultatbudget 

Vi följer Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR), i övrigt följer vi samma 

redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisning 2021. 

 

(tkr) BOKSLUT 
2021 

BUDGET 
2022 

BUDGET 
2023 

PLAN  
2024 

PLAN 2025 

Verksamhetens intäkter 193 100 187 894 192 967 198 177 203 528 
Verksamhetens kostnader -1 022 900 -1 145 948 -1 161 689 -1 192 308 -1 222 135 

Avskrivningar -20 200 20 800 -22 800 -28 000 -29 500 

Verksamhetens nettokostnader -850 000 -937 254 -991 522 -1 022 131 -1 048 107 

Skatteintäkter 699 100 727 325 766 353 804 038 834 709 

Statsbidrag och utjämning 225 100 727 325 240 036 237 004 235 862 

Finansiella intäkter 4 400 11 050 11 050 11 050 11 050 

Finansiella kostnader -7 000 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900 

Årets Resultat 71 600 17 471 19 264 23 062 26 614 

Resultat i % av verksamhetens 
nettokostnad 

8,42% 1,86% 2,02% 2,35% 2,65% 

Resultatmål   2,00% 2,00% 2,00% 

 

Balansbudget 

(tkr) BUDGET 
2023 

PLAN  
2024 

PLAN  
2025 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 580 200 753 500 877 700 

Statlig infrastruktur 4 000 4 000 4 000 

Omsättningstillgångar 95 300 100 000 95 000 

Summa tillgångar 679 500 857 500 976 700 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 188 500 208 200 228 500 

Långfristiga skulder & avsättning för 
pension 

312 000 368 300 543 200 

Kortfristiga skulder 179 000 281 000 205 000 

Summa eget kapital och skulder 680 500 857 500 976 700 

Soliditet 27,74% 24,28% 23,40% 
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Finansieringsbudget 

(tkr) BUDGET 
2023 

PLAN  
2024 

PLAN  
2025 

Tillförda medel    

Årets resultat 19 264 23 062 26 614 

Justering för ej likvidpåverkande poster    

Avskrivningar som belastar resultatet -22 800 -28 000 -29 500 

Minskning anläggningstillgångar 0 0 0 

Minskning av omsättningstillgångar 0 0 0 

Ökning långfristiga skulder 0 0 0 

Summa tillförda medel -3 536 -4 938 -2 886 

Använda medel    

Nettoinvesteringar -154 950 -105 330 -92 290 

Ökning av omsättningstillgångar -10 000 -10 000 -5 000 

Minskning långfristiga skulder 0 0 0 

Summa använda medel -164 950 -115 330 -97 290 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL -168 486 -120 268 -100 176 
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Ekonomiska resurser per nämnd & styrelse år 2023 
En fördelning av resurser till respektive nämnd görs endast för år 2023. Kommunfullmäktige beslutar om 

nedanstående kommunbidrag, alltså det nettokostnadsutrymme som respektive nämnd/styrelse har till 

sitt förfogande under året.  

Det kommunbidrag som nämnd och styrelse tilldelats är det utrymme som den har att förhålla sig till. 

Kommer det ett läge där valet mellan nämndens måluppfyllelse och ekonomiskt utrymme ställs mot 

varandra, så är det ekonomiska utrymmet överordnat. Samtliga nämnder förutsätts att vidta åtgärder för 

att uppnå en ekonomi i balans. Detta kan då leda till att nämnden måste besluta om förändrade 

målsättningar. 

Nedanstående tabell visar den förändring som respektive nämnd erhåller 2023 gentemot budget 2022. 

Eftersom löneökningar för 2022 inte är klara ligger de delar som inte är fördelade ur lönepotten med i 

Budget för 2022 till ett belopp som uppgår till 11,2 mnkr. 

Driftbudget 2023 

 

 

(TKR) BUDGET 
2022 

INDEX LÖNEIND.  
LÖNEPOTT 

ÄSKANDE 
2023 

TILLSKOTT/ 
EFFEKTIV. 

BUDGET 
2023 

Kommunfullmäktige 907 26 -12   921 

Valnämnd 300 0  -300  0 

Revision 810 22 -4   828 

Kommunstyrelsen 97 689 3 035 -938 -1 900 750 98 636 

Överförmyndarnämnden 1 665 56 -21   1 700 

Samhällsnämnd 77 634 1 961 -669 4 225 -1 310 81 841 

Socialnämnden 328 313 10 580 -7 359 10 500 -5 225 336 779 

Bildningsnämnden 386 327 12 013 -6 909 13 500 -3 185 401 746 

Kapitalkostnad 3 347     3 347 

Löneindex 2021 593     -1 104 

Index 2022 11 196     11 169 

Index 2023      15 912 

Index 2024       

Index 2025       

SUMMA NÄMNDER 908 754 27 693 -15 912 26 025 -9 000 -951 775 

Index       

Finans -28 500     -39 500 

Skatteintäkter 727 325     766 353 

Generella stb./utjämn. & 
fasta avgifter 

223 250     240 036 

Finansiella intäkter 11 050     11 050 

Finansiella kostnader -6 900     -6 900 

FINANSNETTO 926 225     971 039 

BUDGETERAT RESULTAT 17 471     19 264 

UTFALL      2,02% 

RESULTATMÅL      2,00% 
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Driftbudget med flerårsplan 2024-2025 
Nedan tabell visar driftsbudget 2023 samt flerårsplan 2024–2025. Nämnderna kompenseras med ett 

löneökningar motsvarande 3,0 procent respektive kompensation för prisökningar motsvarande 2,7 

procent 2023. För 2024 kompenseras nämnderna med löneökningar 3,1 procent och för prisindex 2,6 

procent, motsvarande ökningar för 2025 uppgår till löner 3,2 procent och prisindex 2,5 procent. 

Utifrån ovanstående förutsättningar får kommunen ett budgeterat resultat 2024 på 23 mnkr (2,35 

procent) respektive 26,6 mnkr (2,65 procent) 2025 av verksamhetens nettokostnader.  

 

 

 

 

 

(TKR) BUDGET 2022 BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Kommunfullmäktige 907   921 921 921 

Valnämnd 300 0 0 0 

Revision 810 828 828 828 

Kommunstyrelsen 97 689 98 636 100 616 100 616 

Överförmyndarnämnden 1 665 1 700 1 700 1 700 

Samhällsnämnd 77 634 81 841 85 200 84 475 

Socialnämnden 328 313 336 779 334 615 333 085 

Bildningsnämnden 386 327 401 746 407 543 413 591 

Kapitalkostnad 3 347 3 347 3 347 3 347 

Löneindex 2021 593 -1 104 -1 104 -1 104 

Index 2022 11 196 11 169 11 169 11 169 

Index 2023  15 912 15 912 15 912 

Index 2024   20 784 20 784 

Index 2025    20 784 

SUMMA NÄMNDER 908 754 -951 775 -981 530 -1 006 107 

Index     

Finans -28 500 -39 500 -40 600 -42 000 

Skatteintäkter 727 325 766 353 804 038 834 709 

Generella stb./utjämn. & fasta 
avgifter 

223 250 240 036 237 004 235 862 

Finansiella intäkter 11 050 11 050 11 050 11 050 

Finansiella kostnader -6 900 -6 900 -6 900 -6 900 

FINANSNETTO 926 225 971 039 1 004 592 1 032 721 

     

BUDGETERAT RESULTAT 17 471 19 264 23 062 26 614 

UTFALL  2,02% 2,35% 2,65% 

RESULTATMÅL  2,00% 2,00% 2,00% 
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Investerings- och exploateringsverksamheten 
Investeringsbudget 
Huvuddelen av investeringarna görs inom tekniska nämnden. Det är främst åtgärder inom vatten/avlopp 

samt gator och vägar. Inom kommunstyrelsen handlar det främst om ersättning av uttjänta IT-system och 

datorer. Övriga nämnders utrymme avser främst inventarier och reinvesteringar.  

Nämnderna betalar ränta på investeringarna, internränta som erläggs till finansenheten, vilken för år 

2023 fastställs till 2,4 procent.  

För 2023 fastställs investeringsutrymmet till 154 950 tkr, varav 56 050 tkr inom skattefinansierad 

verksamhet och 98 900 tkr inom avgiftsfinansierad verksamhet. Exploateringsutgifterna fastställs till 

maximalt 9 500 tkr. 

Samlade investeringsvolymer oavsett kollektiv/utförare 2023-2025 

(TKR)  ÅRSBUDGET 2023 ÅRSBUDGET 2024 ÅRSBUDGET 2025 
 Summa 

Budget 
23 - 25 

Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst 

Kommunstyrelsen 32 370 13 320  9 900  9 150  

KS, oförutsett 1 500 500  500  500  
KS, skoldatorer 7 500 2 500  2 500  2 500  
KS, admin-datorer 4 950 1 650  1 650  1 650  
KS, internetförbin. 550 300  250    
KS, digitalisering 7 500 2 500   2 500  2 500  
KS, E-arkiv 2 100 2 160  500    
KS, mätinstrument 500 500      
KS, laddstolpar  4 500 1 500  1 500  1 500  
KS, cirkulationspl. 1 210 1 210      
KS, totalförsvar 1 500 500  500  500  
        
Bildningsnämnden        
BIN, reinv. & volym 11 560 5 650  3 000  3 000  
         
Socialnämnden 3 500 2 500  500   500  
        
Kost 760 580  160  20  
Centralkök fsk/grsk 270 190  80    
Omsorg 150 90  20    
Möbler & köksutr, 
volök. nybyggn. 

340 300  20  20  

        
Stadsmiljö, 
planerat underhåll 

19 500 6 500  6 500  6 500  

Gata 18 000 6 000  6 000  6 000  
Dagvattenanläggn. 1 500 500  500  500  
        
Stadsmiljö, 
trafikåtgärder 

14 000 3 000  5 500  5 500  

Kollektivtrafikåtg. 3 000 0  1 500  1 500  
Gång- & cykelban. 4 000 2 000  1 000  1 000  
Trafiksäk./tillgängl. 7 000 1 000  3 000  3 000  
        
Stadsmiljö, 34 750 11 000  12 250  11 500  
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offentliga rum 
Lekplatser 5 500 2 000  1 000  2 500  
Upprustning 
torg/gata 

12 000 4 000  4 000  4 000  

Urbana stråk/miljö 6 000 2 000  2 000  2 000  
        
        
Personalbyggnad 
Ellbo ARV 

4 000 1 000  3 000    

Hallar, 
förrådbyggn. Ellbo 

1 250   250  1 000  

Stadsmiljö, oförd. 6 000 2 000  2 000  2 000  
        
Anläggningar, 
fritid 

17 800 8 300  6 500  3 000  

Konstgräs, 
Strömsvallen 

3 500 3 500      

Upprust. badplats 800 800      
Upprust. Ekaråsen 1 000 1 000      
Underhållsåtgärder 3 000 1 000  1 000  1 000  
Personalbyggn 
Ellbo ARV 

7 000 2 000  5 000    

Hallar, 
föråddsbyggnad 
Ellbo 

2 500   500  500  

        
Byggnader & 
lokaler 

11 200 5 200  3 000  3 000  

Reservkraftverk 2 200 2 200      
Övriga invst.  9 000 3 000  3 000  3 000  

SUMMA SKATT 145 530 56 050  47 310  42 170  

        
VA, nyinvestering.  3 000 1 000  1 000  1 000  
Singelservis. exkl. 
anslutningsavg.  

3 000 1 000  1 000  1 000  

        
VA, förnyelse 106 500 35 500  32 500  38 500  
Rörnät 75 000 25 000  22 000  28 000  
Övriga VA-anlägg. 6 000 2 000  2 000  2 000  
Planerat underhåll 
vattenanlägg. 

1 500 500  500  500  

Planerat underhåll 
avloppsanlägg. 

15 000 5 000  5 000  5 000  

VA, ofördelat 
anslag, oförutsett 

9 000 3 000  3 000  3 000  

        
VA, övriga VA-
investeringar 

33 800 10 300  17 500  6 000  

Åtgärd Lödöse ARV 0       
Ombyggn 
vattenverk 
Majorsgatan 

0       

Personalbyggn. 
Ellbo ARV 

24 000 9 000  15 000    

Hallar, 6 000   1 000  5 000  
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förrådsbyggn Ellbo 
Projektering 
resorvoar Lödöse 

1 800 300  500  1 000  

Förstudie nya VA-
verk 

2 000 1 000  1 000    

        
VA, 
exploateringsinvst. 

8 600 500  6 500  1 600  

Lödöse, Norra 
Gossagården 

4 500 500  4 000    

Södra Gossagården 0       
Del Tingberg 14:1 300     300  
Stommen      500  
Arbete med 
verksamhetsytor 

2 500   2 500    

Rådjursvägen 800     800  

SUMMA VA 151 900 47 300  57 500  47 100  

        
Avfall, nyinvest. 50 000 50 000      
Ny ÅVC 50 000 50 000      
        
Avfalls-invest. 5 140 1 600  520  3 020  
ÅVC, drift & 
underhåll 

50 50      

Ny, ÅVC, drift & 
underhåll 

40   20  20  

Digitalisering ÅVC, 
utv. IT-system 

50 50      

Digitalt 
fordonssystem  

1 000 1 000      

Fordon 2 500     2 500  
Ofördelat 
 

1 500 500  500  500  

SUMMA AVFALL 55 140 51 600  520  3 020  
        
SUMMA SKATT 145 530 56 050 0 47 310 0 42 170 0 

SUMMA AVGIFT 207 040 98 900 0 58 020 0 50 120 0 

TOTALT 352 570 154 950  105 330  92 290 0 
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Exploateringsbudget 

(TKR) BUDGET 2023 BUDGET 2024 BUDGET 2025 
Exploateringsprojekt Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 

Lödöse       

Norra Gossagården  -1 000 20 000 -17 000  6 000 -5 000 
Del av Tingberg 14:1 0 -1 000 0 -1 000  -17 000 
Rådjursvägen 0  0 -1 000  -1 000 
Lödöse S. Gossagården    -1 000  -1 000 
Kvarnkontoret      -500 
Verksamhetsplan Lödöse  -1 000  -1 000  -1 000  
       
Ström       
Stallgärdet bostäder  -1 000 6 500 -1 000   
Södra Stallgärdets fsk.  -500     
Strömsparken ev. sluss    -1 000  -1 000  -1 000 
FÖP Ström  -1 000  -1 000   
Östra Berg 121  -1 000  -2 000  -1 000 
       
Lilla Edet       
Edet Stommen    -1 000  -1 000 
Spånkajen    -1 000   
Bondevägen  -1 000  -5 000   
       
Nygård       
Ny tomt       
Förtätning    -1 000  -1 000 
       
Ospecificerat       
Bostadsändamål  -500  -500  -500 
Verksamhetsmark  -500  -500  -500 
       

SUMMA 0 -9 500 26 500 -35 000  6 000 -30 500 
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Lokaluppdrag 2023 

Ny idrottshall Fuxernaskolan 
Planerad att stå klar 2023, och belasta bildningsnämnden respektive samhällsnämndens driftskostnader 

2024. Ökade byggkostnader är en osäkerhetsfaktor.   

Åtgärder Strömskolan 
Tillbyggnaden ska stå klar till årsskiftet 2023/2024. Åtgärden kommer att belasta bildningsnämndens 

driftskostnad från 2024.  

Ny förskola på Ström 
Förskolan ska stå klar under 2024 med inflyttning för verksamheten höstterminen 2024. Åtgärden 

kommer belasta bildningsnämndens driftskostnad från 2024 med halvårseffekt. 

Ny förskola och F-6 skola i Lödöse samt ny idrottshall 
Förstudie ligger till grund för arbetet med lokalförsörjningsplan 2024. 

Ny räddningstjänststation 
Räddningstjänststationen ska stå klar vid årsskiftet 2023/2024. Åtgärden kommer belasta 

kommunstyrelsens driftskostnad från 2024.   

Ny återvinningscentral 
Förstudien som tagits fram av samhällsnämnden ska ligga till grund för fortsatt projektering. 

Räddningstjänststationen ska stå klar under 2023 Investeringen är översiktligt beräknad till 50 mkr och 

den ligger med i nuvarande investeringsplan för 2023.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 83 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april lyfte Andreas Freiholtz (SD) 1 förslag 
på redaktionell ändring samt 2 förslag till förändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 
 

1. Förteckningen av anmälda delegationsbeslut bör bl a innehålla ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. I praktiken görs inte 
detta. Det bör ej vara på detta vis, punkten som man stödjer sig på ska vara med 
i redovisningen. 

2. I punkt 3:8 ges kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ”Omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr”. Punkten ska inte 
delegeras. 

 
I dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution kan man få ut en förteckning där 
hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stöder sig på framgår. 
Arbetsinsatsen och risken för den mänskliga faktorn är dock stor då flera funktioner blir 
inblandade. 
Detta är också förenat med en kostnad då leverantören av systemet kommer att behöva 
lägga ett visst fält som ”tvingande” för att handläggarna inte ska missa att fylla i på rätt 
sätt för att få ut uppgifterna i förteckningen. 
 
Delegationen att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr har aldrig nyttjats och föreslås tas 
bort. 
 
Den redaktionella ändringen att teckenstorleken i punkt 7:26 ändras till samma som 
övriga fält genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 
Kommunstyrelsens delegationsordning, med förslag till revideringar markerade 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar att meningen ”Hänvisning till vilken punkt i 
delegationsordningen man stödjer sig på” ska stå kvar och i övrigt bifall till 
förändringen att ta bort delegationen till arbetsutskottet att ”Omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mkr”. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Julia Färjhage (C) 
1. Kommunstyrelsen avslår punkt 1 och tar istället bort punkten ”Hänvisning till 

vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förändringarna i punkt 2. 
 
Zara Blidevik (M) tillstyrker Julia Färjhages yrkande och yrkar även att texten ”I 
samråd med vice ordförande” läggs till i anmärkningskolmunen i punkt 1.1. 
 
Frej Dristig tillstyrker Zara Blideviks tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Först frågar ordföranden om punkten ”Hänvisning till vilken punkt i 
delegationsordningen man stödjer sig på” ska vara kvar eller tas bort och finner att 
arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta bort punkten. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att arbetsutskottet bifaller Julia Färjhages punkt 2. 
 
Till sist frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Zara Blideviks 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avslår punkt 1 och tar istället bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förändringarna i punkt 2. 
3. Kommunstyrelsen lägger till texten ”I samråd med vice ordförande” i 

anmärkningskolumnen i punkt 1.1. 
 
Rervation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån för eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-05 KS 2022/213 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april lyfte Andreas Freiholtz (SD) 1 förslag 
på redaktionell ändring samt 2 förslag till förändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 
 

1. Förteckningen av anmälda delegationsbeslut bör bl a innehålla ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. I praktiken görs inte 
detta. Det bör ej vara på detta vis, punkten som man stödjer sig på ska vara med 
i redovisningen. 

2. I punkt 3:8 ges kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att ”Omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr”. Punkten ska inte 
delegeras. 

 
I dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution kan man få ut en förteckning där 
hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stöder sig på framgår. 
Arbetsinsatsen och risken för den mänskliga faktorn är dock stor då flera funktioner blir 
inblandade. 
Detta är också förenat med en kostnad då leverantören av systemet kommer att behöva 
lägga ett visst fält som ”tvingande” för att handläggarna inte ska missa att fylla i på rätt 
sätt för att få ut uppgifterna i förteckningen. 
 
Delegationen att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att omfördela 
investeringsmedel mellan nämnder upp till 10 mnkr har aldrig nyttjats och föreslås tas 
bort. 
 
Den redaktionella ändringen att teckenstorleken i punkt 7:26 ändras till samma som 
övriga fält genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 
Kommunstyrelsens delegationsordning, med förslag till revideringar markerade 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår punkt 1 och tar istället bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förändringarna i punkt 2. 

762



   

sid 2/2 

 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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Kommunstyrelsen 

Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 
Delegering av beslutanderätt  

Kommunfullmäktige är i grunden kommunens enda beslutande församling med undantag när det 
direkt framgår av lag eller förordning att någon annan ska fatta beslut; exempelvis har socialnämnden 
rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen och rektor enligt grundskoleförordningen. Enligt 
kommunallagen ska det i varje kommun finnas en styrelse och fullmäktige ska även tillsätta de övriga 
nämnder som fullmäktige anser behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det finns också 
speciallagstiftning som kräver att nämnder inrättas för vissa uppgifter; t ex valnämnd och 
krisledningsnämnd. Reglementen för styrelsen och nämnderna anger de ansvarsområden som 
fullmäktige tilldelar respektive organ och därmed även rätten att fatta beslut inom respektive 
ansvarsområdena med ett antal begränsningar vad gäller t ex ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Kommunallagen ger i nästa steg styrelsen och nämnderna rätten att i sin tur 
delegera vissa former av beslut vidare.  

Vad innebär delegering? 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 
flyttas över till annan (= delegaten). Delegaten träder helt in i styrelsens/nämndens ställe. Ett beslut av 
delegaten ses som styrelsens/nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 
Styrelsen/nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan när som helt återkalla sin delegation. 
Styrelsen/nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut. Styrelsen/nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har 
det juridiska ansvaret (till exempel tjänstefel eller skadestånd). En delegat har alltid rätt att avstå från 
att fatta beslut och därmed överlämna till den som delegerat att fatta beslutet. 

Förutsättningar för styrelsens/nämndens delegeringsrätt 

Styrelsen/nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en 
delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden/ärendegrupper överförs till delegater. 

Som en förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller fastställda mål, riktlinjer och 
ekonomiska ramar samt övriga beslut om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Den som 
beslutar i ärende enligt delegationsordningen ansvarar också i förekommande fall för att tillse att  
samverkan med de fackliga organisationerna genomförs av den som har delegation till detta. 

Vad kan delegeras? 

Styrelsen/nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten ska 
delegeras. Beslutanderätten får dock inte delegeras när det gäller: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
styrelsen/nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, 
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Kommunstyrelsen 

Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till kommunstyrelsen/nämnden 
(medborgarförslag har inte införts i Lilla Edets kommun), 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (och där detta framgår av annan lag 
eller författning; t ex i socialtjänstlagen). 

Delegering och ren verkställighet 

Delegationsordningen omfattar det som i kommunallagens mening kan ses som ett beslut till skillnad 
från det som betraktas som ren verkställighet. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet är inte helt tydlig och exakt. 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan beslut 
överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Man kan dock inte endast gå på 
överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut eftersom till exempel yttranden normalt 
inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och kräver delegering för att annan 
än styrelsen/nämnden ska kunna anta ett yttrande. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ på grund 
av lagar, avtal eller andra bindande regler; t ex bestämmelser fastställda av kommunfullmäktige. Det 
rör sig även om formella beslut, till exempel i budget, eller andra måldokument och ofta om åtgärder 
som i huvudsak enbart berör den interna verksamheten. Det handlar om ”mekanisk verkställighet” och 
”beslut” i samband med den dagliga löpande arbetsledningen, till exempel avgiftsdebitering enligt en 
fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Åtgärder av verkställande art 
kan inte överklagas vilket också gäller beslut av rent förberedande art, till exempel förslag till beslut i 
kommunstyrelse/nämnd som senare ska upp i kommunfullmäktige. 

I varje delegationsordning finns en förteckning över exempel på verkställighetsärenden. 

Beslut utan delegeringsuppdrag 

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det 
rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol. 

Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär 
finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt genom 
anmälan för granskning till Justitieombudsmannen (JO), påkallande av de kommunala revisorernas 
uppmärksamhet eller rättslig prövning vid allmän domstol. 
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Vem kan man delegera till? 

Styrelsen/nämnden kan delegera till: 

• Presidiet, ett utskott, en ledamot eller en ersättare 
• en anställd i kommunen. Vid delegation till kommunchef/sektorchef kan denne ges rätt att 

vidaredelegera till annan anställd. Möjligheten att delegera till anställd regleras även i viss 
speciallagstiftning 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 

• flera anställda i grupp, 
• till ledamot eller ersättare tillsammans med anställd, s.k. blandad delegering, 

Delegat får inte besluta i ärenden där delegaten är jävig. 

Ersättare för delegat 

Ärenden delegerade till ordföranden beslutas vid förhinder för denne av vice ordföranden. 

Vid förfall för delegat övertas delegatens beslutanderätt i följande ordning: 

• i första hand av eventuell ersättare i delegationsordningen, 
• i andra hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst, 
• i tredje hand av den som enligt befattningsbeskrivning eller fastställd organisation har 

förordnats, 
• i fjärde hand av delegatens närmaste chef. 

Ersättare bör inte besluta i viktigare ärenden om beslutet kan vänta till delegatens återkomst. 

Delegering inom ramen för kommunal avtalssamverkan 

En ny möjlighet till samverkan med andra kommuner genom så kallad avtalssamverkan har införts i 
kommunallagen.  Kommunen får ingå avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun utan att lokaliseringsprincipen hindrar det. Inom ramen för sådan avtalssamverkan kan de 
samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en anställd i en avtalskommun att besluta 
i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden, så kallad extern delegering. Denna möjlighet 
innefattar enbart delegation till anställd.  

Brådskande ärenden 

Styrelsen/nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som styrelsen/nämnden har utsett 
att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens/nämndens avgörande kan inväntas.  

För vissa former av brådskande beslut gäller i speciallagstiftning (Lagen om vård av unga och Lagen 
om vård av missbrukare) en så kallad kompletterande beslutanderätt för ordföranden eller annan 
ledamot som nämnden har utsett. Ordförandens beslutanderätt är direktreglerad i dessa lagar medan 
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socialnämnden måste ta särskilt beslut om även annan ledamot ska ha denna rätt. Sådana beslut ska i 
likhet med övriga delegationsbeslut anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och anmälas till styrelsen/nämnden vid nästkommande 
sammanträde. Redovisningen ska vara skriftlig och ordnas på lämpligt sätt.  

Vidaredelegerade beslut anmäls senast påföljande månad till kommunchefen/sektorchefen som i sin 
tur anmäler dem till styrelsen/nämnden. 

Förteckning över fattade delegationsbeslut bör innehålla följande: 

• Beslutsfattare, 
• Beslutsdatum, 
• Hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på, 
• Beslutets innehåll i korthet (vem/vad det berör). 

Observera att styrelsen/nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller 
såvida det inte blir ändrat vid ett överklagande. Anmälan till styrelsen/nämnden syftar istället på att 
fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen 
(s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den dag som det på kommunens 
anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också besvärstiden tre veckor, 
men då räknas besvärstiden från den dag, då den som beslutet rör, fått ta del av beslutet. Genom 
anmälan tillgodoses även styrelsens/nämndens informations- och kontrollbehov av beslut som fattats 
med stöd av delegering. 
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Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
1 Allmänna ärenden 

 
   

1.1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas 

Kommunallagen 6 
kap. 39§  

Ordförande  

1.2 Beslut om ledamots/ersättares 
deltagande i konferenser, kurser, 
studiebesök, uppvaktningar 
m.m. 

 Ordförande  

1.3 Rutinmässiga yttranden till 
statliga och kommunala 
myndigheter, svar på 
rutinmässiga framställningar 
från företag, organisationer och 
enskilda  

 Kommunchef för 
avdelningsöver-
gripande yttranden 
och svar 
Avdelningschefer 
samt planerings- 
och exploaterings-
chef för yttranden 
och svar inom 
respektive 
ansvarsområden 

Delegeringen 
avser inte 
yttranden av 
principiell eller 
större betydelse, 
inte heller 
framställningar 
till fullmäktige 
och ej heller 
yttranden med 
anledning av att 
nämndbeslut 
överklagas 

1.4 Beslut om att vägra lämna ut 
handling samt utlämnande med 
förbehåll 

Tryckfrihets-
förordningen, 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

Kommunchef, 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef, 
säkerhetschef inom 
respektive 
ansvarsområden 

 

1.5 Prövning och beslut om 
avvisning av för sent inkommet 
överklagande 

Förvaltningslagen 
45§ 

Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef 
samt planerings- 
och 
exploateringschef 

 

1.6 Beslut om att överklaga till 
överinstans 

 Kommunchef  

1.7 Avge yttrande till högre instans 
med anledning av överklagande 
av delegationsbeslut 

 Respektive 
beslutande delegat 
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1.8 Själv eller genom utfärdande av 
fullmakt föra kommunens talan 
inför domstolar och 
myndigheter 

 Ordförande 
 

 

1.9 Beslut avseende ärenden i 
arkivfrågor rörande 
informationshanteringsplan  

 Kommunchef   

1.10 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Art 28 p 3 GDPR Kommunchef  

1.11 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal för 
nämndöverskridande avtal eller 
förvaltningsöverskridande avtal 

 Kommunchef  

1.12 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal där 
personuppgifter hanteras i 
gemensamma IT-system (t.ex. 
lön, ekonomi, e-post) 

 Kommunchef  

1.13 Rätt till tillgång till 
personuppgifter (s.k. 
registerutdrag) 
 

Art. 15 GDPR Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
 

1.14 Beslut om att i vissa fall ta ut en 
avgift för registerutdrag eller 
vägran att tillmötesgå begäran 
om information eller åtgärder i 
enlighet med art 13-22 samt art 
34 GDPR 

Art. 12.5 GDPR  Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
 

1.15 Beslut om rättelse, radering och 
begränsning av behandling samt 
anmälningsskyldighet avseende 
dessa rättigheter 

Art. 16-19 GDPR Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
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Sektor kommunledning 
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1.16 Beslut om rätt till 
dataportabilitet (överföring av 
personuppgifter till annan part) 

Art 20 GDPR Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
 

1.17 Beslut om invändning mot 
behandling 

Art 21 
GDPR 

Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef, 
planerings- och 
exploateringschef 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
 

1.18 Beslut att utse samt entlediga 
dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen 

 Kommunchef  

1.19 Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident samt 
upprätta anmälan och 
dokumentation enligt art 33 
GDPR 

Art. 33 
GDPR 

Kommunchef samt 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef och 
planerings- och 
exploateringschef 
inom respektive 
ansvarsområden 

Anmälan till 
Integritetsskydds-
myndigheten 
senast 72 tim efter 
att myndigheten 
fått kännedom om 
incidenten. 
Samråd med 
dataskyddsombud 
före anmälan. 
Överklagandeför-
bud enligt lag 
med 
kompletterande 
best. till EU:s 
dataskyddsförord
ning 7 kap 5§ 

1.20 Fastställande av 
konsekvensbedömning avseende 
dataskydd enligt art 35; 1-3 
GDPR 

Art. 35 
GDPR 

Kommunchef samt 
administrativ chef, 
personalchef, 
ekonomichef och 
planerings- och 
exploateringschef 
inom respektive 
ansvarsområden  

Samråd med 
dataskyddsombud 
innan 
konsekvensbe-
dömning 
fastställs. 
Överklagandeför-
bud enligt lag 

771



   
Kommunstyrelsen 

Sektor kommunledning 
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med 
kompletterande 
best. till EU:s 
dataskyddsförord
ning 7 kap 5§ 

 

 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
2 Arbetsgivarärenden 

Kommunstyrelsens roll som 
övergripande personalorgan för 
kommunstyrelse/nämnder 

  Kommunstyrelsen 
tillsätter  
kommunchef och 
sektorchefer 
 

2.1 Beslut om pensioner, 
pensionsnivå och samordning 
m.m. för kommunen, utöver vad 
som följer av kollektivavtal 

 Arbetsutskottet  

2.2 Tecknande av kollektivavtal för 
kommunens räkning 

 Personalchef  

2.3 Fastställa riktlinjer vid översyn 
av löneförhandlingar 

 Arbetsutskottet  Efter samråd med 
personalchefen 

2.4 Ekonomisk uppgörelse vid 
avveckling av sektorchef 

 Kommunchef  

2.5 Ekonomisk uppgörelse vid 
avveckling av övrig personal 
samt fastställande av turordning 

 Personalchef  

2.6 Beslut enligt kommunens 
bestämmelser om arvoden och 
ersättningar avseende 
förtroendevald som själv ordnar 
barnomsorg 

 Kommunchef   

2.7 Löneförmåner vid tillfällig 
facklig ledighet 

 Personalchef  
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Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
3 Ekonomiärenden 

Kommunstyrelsen leder och 
samordnar styrningen och 
förvaltning av kommunens 
ekonomi. Delegering av 
gemensamma ekonomiärenden 
framgår av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

   

3.1 Upplåning samt förlängning, 
konvertering, omplacering och 
liknande av lån inom beslutade 
låneramar, leasing 
 

 Ekonomichef 
 

 

3.2 Upptagande av utlandslån och 
annan finansiering liksom 
handel med terminer, optioner 
och swapar 
 

 Arbetsutskottet   

3.3 Amortering av långfristiga lån 
 

 Ekonomichef  

3.4 Utdelning av donationsfonder  Ekonomichef  
3.5 Ekonomiska anvisningar 

 
 Ekonomichef  

3.6 Utseende av beslutsattestanter 
och rekvirenter  

 Ekonomichef 
 

Utsedda 
attestanter ska 
förtecknas i 
attestantförteck-
ning 

3.7 Omfördelning av medel mellan 
investeringsprojekt inom respek-
tive investeringsram 

- upp till 3 mnkr 
 

- från 3 mnkr och upp till 
10 mnkr 

  
 
Kommunchef 
Respektive 
ansvarig nämnd 

Detta får inte 
innebära att 
enskilt projekt 
utgår från 
budgeten 

3.8 Omfördelning av 
investeringsmedel mellan 
nämnder upp till 10 mnkr  

 Arbetsutskottet 
 

 

3.9 Betalningsanstånd högst 3 mån 
och amorteringsplan  

 Ekonomichef 
 

 

3.10 Beslut att sätta ned mindre 
avgift i enskilt fall 

 Respektive 
verksamhets-
ansvarig chef 
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Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 

3.11 Tecknande av samtliga 
hyresavtal där kommunen förhyr 
lokaler  

Jordabalken 12 kap. Ekonomichef 
 
 

Avser även ev 
tilläggsavtal samt 
ändring och 
upphävande av 
avtal 

 

 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
4 Upphandling av varor och 

tjänster 
  Vid upphandling 

av nya IT system 
ska samråd ske 
med IT-chefen 

4.1 Upphandlingsunderlag för 
upphandling av principiell 
karaktär ska godkännas av 
Arbetsutskottet innan 
annonsering. 

 Arbetsutskottet KS beslutar 
årligen vilka 
upphandlingar 
som är av 
principiell 
karaktär 
 

4.2 Beslut om att delta i 
mellankommunala 
upphandlingar 

 Kommunchef Kommunstyrelsen 
2016-06-08 §93 

4.3 Avtal för fler än en 
avdelning/enhet: 
Beslut att inleda och teckna 
avtal vid annonserad 
upphandling av varor och 
tjänster 

 Ekonomichef 
 
 
 

Inom budgetram 
Beslut omfattar 
belopp över 
25 000 kr 
 

4.4 Avtal för en avdelning samt 
enheter: 

- Beslut att inleda och 
teckna avtal vid 
annonserad upphandling 
av varor och tjänster 

 Kommunchef samt 
avdelningschef/enh
etschef inom 
budgetram för 
respektive 
ansvarsområden 

Inom budgetram 
Beslut omfattar 
belopp över 
25 000 kr 
 

4.5 Direktupphandlingar: 
Beslut att inleda och teckna 
avtal vid direktupphandling för 
belopp över 25 000 kr 

 Kommunchef 
Avdelningschef/en
hetschef inom 
budgetram för 
respektive 
ansvarsområden 

Direktupphandlin
g över 100 tkr har 
dokumentations-
plikt enligt 19 
kap. 30 §LOU 
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4.6 Beslut att tilldela och avbryta 
upphandling vid annonserat 
förfarande 

 Kommunchef  

4.7 Beslut att delta med annan 
juridisk person vid upphandling 

 Ekonomichef 
 

 

4.8 Ingå förvaltningsövergripande 
ramavtal för kommunen 

 Ekonomichef 
 

 

 

 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
5 Kommunstyrelsens roll i 

arbetsgivarfrågor för 
kommunledningsförvaltningen 
samt planerings- och 
exploateringsenheten 

   

5.1 Beslut om arvode ska utgå när 
förtroendevald under en 
sammanhängande tid som 
överstiger en månad inte kan 
fullgöra sitt uppdrag  

 Ordförande  

 
 

Efter samråd med 
vice ordförande 

5.2 Beslut om anställning och 
lönesättning av chefer och 
personal direkt underställd 
kommunchefen 

 Kommunchef  

5.3 Beslut om anställning och 
lönesättning av övriga  

 Närmaste chef  

5.4 Beslut om förändringar i 
förvaltningsorganisationen 

 Kommunchef  

5.5 Beslut om omplacering av 
personal 

 Närmaste chef  

5.6 Beslut om disciplinära åtgärder, 
t.ex. varning 

 Kommunchef Efter samråd med 
personalchefen 

5.7 Uppsägning från arbetsgivarens 
sida  

 
 

Kommunchef  Efter samråd med 
personalchefen 
Arbetsrättslig 
förhandling innan 
uppsägning enligt 
29§ LAS 
genomförs av 
personalchefen 
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5.8 Företräda styrelsen vid fackliga 
förhandlingar rörande 
verksamheten 

 Kommunchefen 
med rätt att 
vidaredelegera till 
ansvarig chef 

 

5.9 MBL-förhandling i enlighet med 
samverkansavtalet 

 Närmaste chef  

5.10 Arbetsgivaransvar för 
arbetsmiljöfrågor 

 Kommunchef med 
rätt att 
vidaredelegera till 
ansvarig chef 

 

5.11 Beslut om studier på arbetstid 
upp till 3 tim per vecka 

 Närmaste chef  

5.12 Beslut om tjänstledighet som 
inte är lag- eller avtalsreglerad 

- upp till 6 månader 
- över 6 månader 

  
 
Närmaste chef 
Kommunchef 

 

 

 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6 Allmänna ärenden 

 
   

6.1 Utfärda eldningsförbud   Kommunchef  
6.2 
 

Avge yttrande angående tillstånd 
för bevakningskamera 

 Säkerhetschef  

6.3 
 

Beslut om att överklaga beslut 
om bosättning enligt 
folkbokföringslagen 

 Ekonomichef  

6.4 
 

Tillstånd att nyttja kommunens 
heraldiska vapen 

 Kommunikations-
chef 

 

6.5 Beslut om att utse 
lotterikontrollant 

 Administrativ chef  

6.6 Beslut om registreringslotteri  Registrator  
6.7 Beslut avseende 

parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

 Föreningssamordna
re 
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Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
7 Planerings- och exploaterings-

ärenden 
Expropriations-
lag 

  

7.1 Ansöka om tillstånd till 
expropriation 

3 kap. 1§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.2 Ansöka om stämning i domstol 
och väcka talan 

3 kap.6§, 
5 kap.4§   

Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.3 Företräda kommunstyrelsen i 
samband med besvärsärende 

3 kap.9§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.4 Till domstol föreslå löseskilling 
eller intrångs-ersättning 

4 kap. 1-5§§ Planerings- och 
exploateringschef 
 

 

 Anläggningsfrågor 
 

Anläggningslagen   

7.5 Ansöka om 
anläggningsförrättning 

18§ p.1-3 
 

Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.6 Träffa överenskommelse enligt 
anläggningslagen 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.7 Företräda kommunstyrelsen i 
samband med 
anläggningsförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.8 Godkänna eller inte godkänna 
anläggningsförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.9 Företräda kommunstyrelsen vid 
domstolsprövning 

30§ Planerings- och 
exploateringschef 

Beslut att 
överklaga 
anläggnings-
förrättning tas av 
kommunstyrelsen 

 Ledningsrättsfrågor Ledningsrätts-
lagen 

  

7.10 Ansöka om ledningsförrättning  Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.11 Träffa överenskommelse enligt 
ledningsrättslagen 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.12 Företräda kommunstyrelsen i 
samband med 
ledningsförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.13 
 

Godkänna eller inte godkänna 
ledningsrättsförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.14 Företräda kommunstyrelsen vid 
domstolsprövning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

Beslut att 
överklaga 
ledningsförrätt-

777



   
Kommunstyrelsen 

Sektor kommunledning 
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ning tas av 
kommunstyrelsen 

 Fastighetsbildningsfrågor Fastighetsbild-
ningslagen 

  

7.15 Ansöka om lantmäteriförrättning  Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.16 Träffa överenskommelse enligt 
fastighetsbildningslagen 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.17 Företräda kommunstyrelsen i 
samband med 
lantmäteriförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.18 Godkänna eller inte godkänna 
lantmäteriförrättning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.19 Överklagande av 
lantmäteriförrättning 

 Arbetsutskottet  

7.20 Företräda kommunstyrelsen vid 
domstolsprövning 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

 Förvaltning av samfälligheter Lag om 
förvaltning av 
samfälligheter 

  

7.21 Företräda kommunstyrelsen vid 
delägarsammanträde 

 Planerings- och 
exploateringschef 

När kommunen är 
fastighetsägare 

7.22 Begära att samfällighetsförening 
ska bildas och upplösas 

 Planerings- och 
exploateringschef 

När kommunen är 
fastighetsägare 

7.23 Företräda kommunstyrelsen vid 
samfällighetsförenings 
årsmöten, stämmor och arbete 
samt bildande/upplösning av 
samfällighetsförening 

 Planerings- och 
exploateringschef 

När kommunen är 
fastighetsägare 

7.24 Överklaga 
lantmäterimyndighetens eller 
länsstyrelsens beslut 

67§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

 Frågor enligt jordabalken 
 

Jordabalken   

7.25 Träffa avtal om köp, byte och 
gåva 

4 kap. Planerings- och 
exploateringschef 

Inom budgetram 
Gäller även 
ändring och 
upphävande av 
avtal 

7.26 Träffa avtal om nyttjanderätt, 
servitut, rätt till elkraft, träffa 
arrendeavtal samt avtal där 
kommunen hyr ut lokaler 

7-12 kap. 14 kap. Planerings- och 
exploateringschef 

Gäller även 
ändring och 
upphävande av 
avtal 
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7.27 
 

Ansöka om inskrivning hos 
lantmäteriet 

20 kap. 22-24 kap. Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.28 Företräda kommunstyrelsen i 
ärenden som berör jordabalken 
(som fastighetsägare, vid hyra 
och arrende, nyttjanderätt och 
servitut) 

 Planerings- och 
exploateringschef 

Gäller även 
domstolsprövning 

 Frågor om lägenhetsregister Lag om 
lägenhetsregister 

  

7.29 Fastställa en belägenhetsadress 
för varje entré 

10§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.30 Fastställa ett lägenhetsnummer 
för varje lägenhet om det finns 
mer än en lägenhet med samma 
belägenhetsadress 

11§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.31 Förelägga fastighetsägare att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
14 § och 16 § 

22§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

 Kartdata, geodata och statistik    
7.32 Teckna licensavtal med nyttjare 

av kommunens kart- och 
geodata 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.33 Teckna avtal med lantmäteriet 
om kartdata, geodata, 
fastighetsinformation, adress- 
och byggnadsregister 

 Kommunchef  

 Frågor enligt plan- och 
bygglagen 

Plan- och 
bygglagen 

  

7.34 Lösa in mark, annat utrymme 
eller särskild rätt 

6 kap. 13-16§§ Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.35 Ingå avtal om ersättning för 
gatukostnader och 
exploateringskostnader 

6 kap. 24 §, 39-42 
§§ 

Planerings- och 
exploateringschef 

 

7.36 Ingå planavtal enligt 
kommunstyrelsens beslut om 
planbesked 

 Planerings- och 
exploateringschef 

 

 

 

Nr Delegationsärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8 Folkhälsoärenden 
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Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 

8.1 Beslut om bidrag    
Kommunstyrelsens 
folkhälsoutskott 
(arbetsutskottet) 
 

Inom budgeterade 
medel för 
folkhälsoinsatser 

 

 

 

 

Ekonomiska ärenden 

• Avrop från tecknade ram- eller inköpsavtal 
• Debitering enligt fastställd taxa 
• Indrivning av fordran och utfärdande av fullmakt i sådana ärenden 
• Bokföringsmässig avskrivning av fordran 
• Representation- om riktlinjer finns upprättade 
• Attestering och utbetalning av fakturor eller andra utbetalningsunderlag enligt den fastställda 

attesträtten 
• Söka och bevaka statsbidrag 
• Avskrivning av fordran upp till 1 000 kronor 
 

Arbetsgivarärenden 

• Beviljande av tjänstledighet, semester och annan ledighet enligt lagar och avtal 
• Arbetsrutiner 
• Anställdas studiebesök, kurser och konferenser  
• Mottagning och uppvaktning av sedvanlig karaktär (enligt Skatteverkets anvisningar och 

kommunens vägledande regler om gåvor, förmåner och belöningar) 
• Rehabilitering samt hälsobefrämjande och förebyggande arbete 
• Medgivande av förkortad uppsägningstid 
• Tjänstgöringsbetyg (tjänstgöringsintyg skrivs av Soltak)  
• Beslut om fortbildning inom anvisade anslag 
• Bidrag till fritidsstudier, om det antagits regler i kommunen 
• Kortare vikariatsförordnande (vid till exempel semester) för kommunchef  

 

Förteckning över ärenden och ärendegrupper som är att anse 
som ren verkställighet

780



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 84 
Svar på motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
Dnr KS 2018/424 
 
Sammanfattning 
2014 inkom en motion till kommunfullmäktige med förslag om att prioritera utbyggnad 
av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn och att ansöka hos 
Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket för att få del av medlen i det som då 
kallades länstrafikplanen. Teknisk nämnd yttrade sig 2015-04-22 § 32 (Dnr 2014/S132) 
och föreslog då kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att 
nämnden fattat beslut om att tillsätta en styrgrupp för framtagandet av 
en cykelplan. Frågan om utbyggnad av den aktuella gång- och cykelbanan skulle 
bevakas i cykelplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att återremittera 
ärendet med hänvisning till att det motionen ska behandlas i samband med cykelplanen. 
 
Arbetet med cykelplan konverterades dock till en Trafikplan som antogs av teknisk 
nämnd 2017-02-01. Avgränsningen utgjordes av det kommunala vägnätet. Således 
hanterades aldrig frågan om en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda, då denna sträcka i sin helhet är förlagd utefter Trafikverkets vägnät. 
 
Teknisk nämnd yttrade sig 2020-11-11 §106 (Dnr 2014/S132) och föreslog då 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen med tillägg att Teknisk nämnd bedömer att 
beslut om prioritering och finansieringslösningar av gång- och cykelväg mellan Berg 
Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom ramen för arbetet med mål- och resursplan 
för samhällsnämnd under perioden för kommande regional plan. 
 
Vart fjärde år finns möjlighet för kommuner att ansöka om att få medfinansiera 
utbyggnad av gång och cykelvägar längs med statligt vägnät med 50%. Ansökan görs 
via regional plan och uppdraget för genomförande av projekten ansvarar Trafikverket 
för. Nästa ansökningsomgång är 2024.  
 
Med detta som utgångspunkt föreslår sektor kommunledning att kommunen, i 
kommande ansökan om regional plan, föreslår Regionen att prioritera utbyggnad av 
gång- och cykelväg på den aktuella sträckan mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn.  
Sektor kommunledning föreslår vidare, om Trafikverket får uppdrag att genomföra 
projektet via prioritering i regional plan, att den kommunala medfinansieringen av 
Trafikverkets utbyggnad sker inom ramen för arbetet med mål- och resursplan för 
samhällsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20220508  
Beslut TN 2020/301, Yttrande över motion om cykelväg i Västerlanda §106  
Motion angående cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inom ramen för Regional infrastrukturplan avseende gång- och cykelväg utefter statligt 
vägnät kan kommuner ansöka om att få vara med och medfinansiera utbyggnad av 
statliga gång och cykelvägar med 50%.  
En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Trafikverkets väg kräver avtal med 
Trafikverket samt erforderlig markåtkomst.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett välutbyggt gång- och cykelvägnät ges människor bättre förutsättningar att ta del 
av hållbar mobilitet. Det gynnar även folkhälsan då det möjliggör för fler att 
transportera sig på ett mer hållbart sätt och med så kallade aktiva färdmedel samtidigt 
som en gång- och cykelväg också kan utgöra möjlighet för rekreation. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att prioritera aktuell sträcka i 
ansökan i regional plan. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar samhällsnämnden att ansöka om prioritering av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn i kommande 
Regional plan.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-08 KS 2018/424 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion angående cykelväg til Västerlanda, etapp 1 
 
Dnr KS 2018/424 
 
Sammanfattning 
2014 inkom en motion till kommunfullmäktige med förslag om att prioritera utbyggnad 
av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn och att ansöka hos 
Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket för att få del av medlen i det som då 
kallades länstrafikplanen. Teknisk nämnd yttrade sig 2015-04-22 § 32 (Dnr 2014/S132) 
och föreslog då kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att 
nämnden fattat beslut om att tillsätta en styrgrupp för framtagandet av 
en cykelplan. Frågan om utbyggnad av den aktuella gång- och cykelbanan skulle 
bevakas i cykelplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att återremittera 
ärendet med hänvisning till att det motionen ska behandlas i samband med cykelplanen. 
 
Arbetet med cykelplan konverterades dock till en Trafikplan som antogs av teknisk 
nämnd 2017-02-01. Avgränsningen utgjordes av det kommunala vägnätet. Således 
hanterades aldrig frågan om en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda, då denna sträcka i sin helhet är förlagd utefter Trafikverkets vägnät. 
 
Teknisk nämnd yttrade sig 2020-11-11 §106 (Dnr 2014/S132) och föreslog då 
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen med tillägg att Teknisk nämnd bedömer att 
beslut om prioritering och finansieringslösningar av gång- och cykelväg mellan Berg 
Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom ramen för arbetet med mål- och resursplan 
för samhällsnämnd under perioden för kommande regional plan. 
 
Vart fjärde år finns möjlighet för kommuner att ansöka om att få medfinansiera 
utbyggnad av gång och cykelvägar längs med statligt vägnät med 50%. Ansökan görs 
via regional plan och uppdraget för genomförande av projekten ansvarar Trafikverket 
för. Nästa ansökningsomgång är 2024.  
 
Med detta som utgångspunkt föreslår sektor kommunledning att kommunen, i 
kommande ansökan om regional plan, föreslår Regionen att prioritera utbyggnad av 
gång- och cykelväg på den aktuella sträckan mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn.  
Sektor kommunledning föreslår vidare, om Trafikverket får uppdrag att genomföra 
projektet via prioritering i regional plan, att den kommunala medfinansieringen av 
Trafikverkets utbyggnad sker inom ramen för arbetet med mål- och resursplan för 
samhällsnämnd. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20220508  
Beslut TN 2020/301, Yttrande över motion om cykelväg i Västerlanda §106  
Motion angående cykelväg i Västerlanda, etapp 1 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom ramen för Regional infrastrukturplan avseende gång- och cykelväg utefter statligt 
vägnät kan kommuner ansöka om att få vara med och medfinansiera utbyggnad av 
statliga gång och cykelvägar med 50%.  
En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Trafikverkets väg kräver avtal med 
Trafikverket samt erforderlig markåtkomst.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett välutbyggt gång- och cykelvägnät ges människor bättre förutsättningar att ta del 
av hållbar mobilitet. Det gynnar även folkhälsan då det möjliggör för fler att 
transportera sig på ett mer hållbart sätt och med så kallade aktiva färdmedel samtidigt 
som en gång- och cykelväg också kan utgöra möjlighet för rekreation. 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att prioritera aktuell sträcka i 
ansökan i regional plan. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar samhällsnämnden att ansöka om prioritering av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn i kommande 
Regional plan.  

 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
Karin Holmström, chef sektor samhälle 
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LILLA EDETS KOMMUN
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MOTION ANG. CYKELVÄG I VÄSTERLANDA, ETAPP 1

,,.

CEIVTERPARTiET

Trafil<säl<erheten längs väg 625 i Västerlanda måste bli bättre. Det är framför allt de oskyddade
trafikanterna som lever farligt. Hela sträckan saknar i sin helhet möjlighet för oskyddade trafikanter att
säkert gå eller cykla till tätorterna. Därför planeras för en utbyggnad med en separat gång- och cyi<elväg
som ligger utanför den befintliga vägen. En sådan led skapar därmed möjligheter för alla, såsom
boende, verksamma och turister, att på ett mer naturvänligt sätt, ta sig till jobbet, till skolan, till
affären eller bara kunna röra på sig utan att rislera möte med farlig trafik.

Med stöd av Leader Göta Älv haren förstudie genomförts och nu startar genomf~randefasen. I gällande
länstrafil<plan, som beslutats av Västra Götalandsregionen och Trafil<verl<et, finns medel avsatta för
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Motl<ravet är att berörd Kommun finansierar yo%.

För att underlätta finansieringen kan det vara lämpligt att dela in cyl<elvägsutbyggnaden ietapper. Den
första etappen föreslås bli från Berg Östra på Ström till Västerianda Kvarn där gamla vägen ansluter till

väg 6~5. Denna etapp kostar enligt Trafikverkets schablon cirka fyra miljoner kronor att bygga, varav
Lilla Edets kommun skall finansiera hälften.

Centerpartiet föreslår att Lilla Edets Kommun prioriterar utbyggnad avgång- och cykelväg etapp i i
Västerlanda genom att ansöka hos VGR och Trafikverket att GC-vägen byggs snarast.

Centerpartiet yrl<~r:

att Lilla Edets Kommun prioriterar utbyggnad av GC-väg i Väste landa

att Lilla Edets I<ommun ansöker hos VGR och Trafil<verl<et att GC-väg

etapp i i Västerlands får del av medlen i länstrafikplanen.

zoi4-o4-i6

i

~~— ~~ -~
)ulls Färjhage c)

Ledamoi av Kommunfullmäktige iLilla Edet

Karin Hallhagen (c)

Ledamot av kommunfullmäktige i Liiia Edet
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Tekniska nämnden protokoll 2020-11-11 
 

 
§ 106 
Yttrande över motion om cykelväg i Västerlanda 
Dnr TN 2020/301 
 
Sammanfattning 
2014 inkom en motion till kommunfullmäktige med förslag om att prioritera utbyggnad 
av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn och att ansöka hos 
Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket för att få del av medlen i det som då 
kallades länstrafikplanen. Teknisk nämnd yttrade sig 2015-04-22 § 32 (Dnr 2014/S132) 
och föreslog då kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att 
nämnden fattat beslut om att tillsätta en styrgrupp för framtagandet av 
en cykelplan. Frågan om utbyggnad av den aktuella gång- och cykelbanan skulle 
bevakas i cykelplanen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 att återremittera 
ärendet med hänvisning till att det motionen ska behandlas i samband med cykelplanen. 
 
Arbetet med cykelplan konverterades dock till en Trafikplan som antogs av teknisk 
nämnd 2017-02-01. Avgränsningen utgjordes av det kommunala vägnätet. Således 
hanterades aldrig frågan om en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda, då denna sträcka i sin helhet är förlagd utefter Trafikverkets vägnät. 
 
Teknisk nämnd har nu uppmanats att återigen yttra sig över motionen. 
 
Vart fjärde år finns möjlighet för kommuner att ansöka om bidrag ur regional plan till 
projekt rörande gång- och cykelväg utefter statligt vägnät. Nästa ansökningsomgång är 
2024.  
 
Prioritering och finansieringslösningar av gång- och cykelväg mellan Berg Östra och 
Västerlanda Kvarn bör ske inom ramen för arbetet med mål- och resursplan för 
samhällsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19. 
Motion angående cykelväg i Västerlanda, etapp 1. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Trafikverkets väg kräver avtal med 
Trafikverket samt erforderlig markåtkomst.  
Inom ramen för Regional infrastrukturplan avseende gång- och cykelväg utefter statligt 
vägnät kan kommuner ansöka om statligt bidrag upp till 50 %.  
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Tekniska nämnden protokoll 2020-11-11 
 

Sociala konsekvenser 
Med ett välutbyggt gång- och cykelvägnät ges människor bättre förutsättningar att ta del 
av samhällsservicen. Det gynnar även folkhälsan då det möjliggör för fler att 
transportera sig med så kallade aktiva färdmedel samtidigt som en gång- och cykelväg 
också kan utgöra möjlighet för rekreation. 
 
 
Ajournering 17:50-17:55 
 
Andreas Freiholtz (SD) deltar inte i beslutet.   
 
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar att:  
 

1. Teknisk nämnd föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
 

2. Teknisk nämnd bedömer att beslut om prioritering och finansieringslösningar av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom 
ramen för arbetet med mål- och resursplan för samhällsnämnd under perioden 
för kommande regional plan. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons 
(C) yrkande och finner att tekniska nämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag. 
 
 
 
Beslut 

1. Teknisk nämnd föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen 
 

2. Teknisk nämnd bedömer att beslut om prioritering och finansieringslösningar av 
gång- och cykelväg mellan Berg Östra och Västerlanda Kvarn ska ske inom 
ramen för arbetet med mål- och resursplan för samhällsnämnd under perioden 
för kommande regional plan. 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö och trafik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 85 
Strategi för centrumutveckling 
Dnr KS 2021/372 
 
Sammanfattning 
I oktober 2010 genomfördes en studie med syfte att analysera framtida handelsstruktur 
för Lilla Edet ” En kartläggning av handeln i Lilla Edets kommun”. Studien riktade in 
sig på marknadsförutsättningarna för år 2025 med dåvarande antagande om planerad 
befolkningsutveckling som bas.  
 
Förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för handel för Lilla Edets 
kommun med fokus på en ytterligare framtid. Inför arbetet med strategin har 
förvaltningen under 2021 arbetat fram en förstudie. Förstudien redovisar behovet och 
syftet av en sådan strategi, tänkbart innehåll, tidsåtgång och arbetsupplägg samt 
eventuella kostnader för att genomföra arbetet.  
 
Förstudien pekar också på att en strategi för handel bör ha ett bredare perspektiv än bara 
strategier för handeln och även inkludera platsutveckling, centrumutveckling samt att 
även utreda möjligheten att utveckla besöksnäringen i kommunen. Då dessa delar är 
direkt påverkade av varandra är det naturligt att besöksnäringsfrågor och 
utvecklingsfrågor lyfts in i arbetet med strategin.  
 
Syftet med strategin är att tillsammans med verksamma aktörer i kommunen arbeta 
fram gemensamma strategier för att tillsammans verka för att utveckla, bevara och 
bredda handeln och besöksnäringen i Lilla Edets kommun via gemensam plats- och 
centrumutveckling. Strategin ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen 
och vara vägledande i frågor som rör handel och besöksnäring och platsutveckling. 
Strategin ska även syfta till att ge konkreta förslag på åtgärder som kan göras för att 
främja och utveckla Lilla Edets kommun. 
 
Arbetet kommer utföras med hjälp av en konsult i tät kontakt med Lilla Edets kommun, 
Fastighetsägarföreningen samt Företagarcentrum. För att få full kraft i en framtida 
strategi är det viktigt att strategin arbetas fram tillsammans med olika aktörer inom 
kommunen.  
 
Arbetet planeras utföras under hösten 2022 inom befintlig ram. En projektgrupp med 
representanter från Lilla Edets kommun, Fastighetsägarna samt Företagarcentrum 
planeras tillsätts. Upphandling av konsult genomförs och arbetet startas upp och 
genomförs till hösten. Kontinuerliga avstämningar sker med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20220508 
Förstudie – Handelsstrategi, daterad 2022-02-16  
Handelsrapport Lilla Edet, 2010, daterad 2022-02-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Strategi för centrumutveckling finansieras inom kommunledningens befintliga budget 
för 2022.  
 
Sociala konsekvenser 
Hänsyn kommer tas till Lilla Edets antagna dokument för jämställdhet och 
barnkonventionen.  
 
Yrkande 
Zara Blidevik (M) 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt förvaltningen att starta arbetet 
med strategi för centrumutveckling.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt förvaltningen att starta arbetet 
med strategi för centrumutveckling.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-08 KS 2021/372 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Strategi för centrumutveckling 
 
Dnr KS 2021/372 
 
Sammanfattning 
I oktober 2010 genomfördes en studie med syfte att analysera framtida handelsstruktur 
för Lilla Edet ” En kartläggning av handeln i Lilla Edets kommun”. Studien riktade in 
sig på marknadsförutsättningarna för år 2025 med dåvarande antagande om planerad 
befolkningsutveckling som bas.  
 
Förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för handel för Lilla Edets 
kommun med fokus på en ytterligare framtid. Inför arbetet med strategin har 
förvaltningen under 2021 arbetat fram en förstudie. Förstudien redovisar behovet och 
syftet av en sådan strategi, tänkbart innehåll, tidsåtgång och arbetsupplägg samt 
eventuella kostnader för att genomföra arbetet.  
 
Förstudien pekar också på att en strategi för handel bör ha ett bredare perspektiv än bara 
strategier för handeln och även inkludera platsutveckling, centrumutveckling samt att 
även utreda möjligheten att utveckla besöksnäringen i kommunen. Då dessa delar är 
direkt påverkade av varandra är det naturligt att besöksnäringsfrågor och 
utvecklingsfrågor lyfts in i arbetet med strategin.  
 
Syftet med strategin är att tillsammans med verksamma aktörer i kommunen arbeta 
fram gemensamma strategier för att tillsammans verka för att utveckla, bevara och 
bredda handeln och besöksnäringen i Lilla Edets kommun via gemensam plats- och 
centrumutveckling. Strategin ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen 
och vara vägledande i frågor som rör handel och besöksnäring och platsutveckling. 
Strategin ska även syfta till att ge konkreta förslag på åtgärder som kan göras för att 
främja och utveckla Lilla Edets kommun. 
 
Arbetet kommer utföras med hjälp av en konsult i tät kontakt med Lilla Edets kommun, 
Fastighetsägarföreningen samt Företagarcentrum. För att få full kraft i en framtida 
strategi är det viktigt att strategin arbetas fram tillsammans med olika aktörer inom 
kommunen.  
 
Arbetet planeras utföras under hösten 2022 inom befintlig ram. En projektgrupp med 
representanter från Lilla Edets kommun, Fastighetsägarna samt Företagarcentrum 
planeras tillsätts. Upphandling av konsult genomförs och arbetet startas upp och 
genomförs till hösten. Kontinuerliga avstämningar sker med kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20220508 
Förstudie – Handelsstrategi, daterad 2022-02-16  
Handelsrapport Lilla Edet, 2010, daterad 2022-02-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Strategi för centrumutveckling finansieras inom kommunledningens befintliga budget 
för 2022.  
 
Sociala konsekvenser 
Hänsyn kommer tas till Lilla Edets antagna dokument för jämställdhet och 
barnkonventionen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar förvaltningen att starta arbetet 
med strategi för centrumutveckling.  
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Wagerland, Planerings och exploateringschef  
Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare 
Ylva Laudon, Handelsutvecklare  
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Förstudie 
Handelhandelsstrategi 

 
Framtagen av: Clara Svensdotter 

Datum: 2022-02-01 

Version: 1.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

795



   
Sektor samhälle 

Plan- och exploateringsenheten 
     

 
 

Bakgrund och syfte  
Lilla Edets kommun har en handelsrapport sedan tidigare men saknar i dag en handelsstrategi. En 
handelsstrategi är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen och ska fungera som underlag i 
strategiska frågor som rör mark och vattenanvändning i kommunen. Strategin ska även vara 
vägledande i arbetet med näringslivsstrategiska frågor i kommunen.   

Handeln är i ständig förändring och idag utmanas den fysiska handeln av e-handel. Utöver e-handeln 
är externa varuhus och köpcentrum ett hot mot den småskaliga handeln. Kommunen har en viktig 
uppgift i att skapa förutsättning för att handeln i Lilla Edets tätorter bevaras och utvecklas på ett 
ändamålsenligt sätt. Handel och besöksnäring är sammanlänkat och har flera synergier. Behovet att 
utreda möjligheterna att utveckla besöksnäringen i Lilla Edet lyfts i översiktsplanen och det är 
lämpligt att lyfta dessa frågor i samband med att handelsfrågor diskuteras.  

Att arbeta för att öka andelen besökare och utveckla besöksnäringen i kommunen ger flera positiva 
effekter för kommunen. Genom att utveckla besöksnäringen kan kommunens attraktivitet öka vilket i 
sin tur kan innebära att fler får upp ögonen för kommunen och väljer att flytta hit. Genom att öka 
andelen besökare ökar det även kundunderlaget för kommunens handel och service 

Syfte 
Syftet med handelsstrategin är att verka för att utveckla, bevara och bredda handel och besöksnäringen 
i Lilla Edets kommun. Strategin ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen och vara 
vägledande i frågor som rör handel och besöksnäring. Strategin ska även syfta till att ge konkreta 
förslag på åtgärder som kan göras för att främja och utveckla handel och besöksnäring i Lilla Edets 
kommun. 

Strategins innehåll 
En välfungerande handelsstrategi, som är framtagen i samverkan mellan kommunens politiker och 
tjänstemän, fastighetsägarna och näringsidkarna, ger möjligheter att strategiskt leda utvecklingen av 
handel, service och andra besöksnäringar i kommunen. På det sättet är det enklare att styra över 
kommunens utveckling på ett målinriktat och effektivt sätt. 

För att strategin ska fungera på ett effektivt och träffsäkert sätt behöver den anpassas efter de behov 
som finns i Lilla Edets kommun. En handelsstrategi kan utformas på flera olika sätt men kärnan i Lilla 
Edets fall bör vara riktlinjer för var och hur handels ska lokaliseras och anpassas, samt strategier över 
var olika typer av handel ska finnas.  

Strategin behöver innehålla strategier som berör både befintliga handelsområden samt nya. För att 
göra strategin effektiv att använda inom fysiskplanering är det viktigt att det finns kartor som visas 
föreslagna platser och områden där handel kan utvecklas. Inför en sådan kartering är det viktigt att det 
genomförs en konkurrensanalys samt analyser kring bland annat pendling och demografi. I 
konkurrensanalysen behöver även handeln i närliggande kommuner inkluderas då detta påverkar 
handeln i Lilla Edets kommun. Vidare bör strategin innehålla en omvärldsbevakning och 
framtidsspaning kring hur den framtida handeln och besöksnäringen kan komma att se ut. Lilla Edets 
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Sektor samhälle 

Plan- och exploateringsenheten 
     

 
plats i omvärlden behöver lyftas samt hur vi ska dra nytta av kommunens fördelaktiga geografiska 
läge. 

Hållbarhetsaspekter bör få en central roll i strategin, alla hållbarhetsaspekterna är viktiga att beakta. 
Social och ekonomisk hållbarhet är centrala aspekter att arbeta med i strategin. Genom att skapa 
möjligheten att livnära sig på handel och besöksnäring i kommunen skapar det goda förutsättningar för 
människor att bo, leva och verka i kommunen med möjligheten att livnära sig. Ökade möjligheter och 
utveckling av handel och besöksnäring har potential att skapa nya arbetstillfällen för flera olika 
yrkeskategorier i kommunen.  

Även om handel och besöksnäring kan leda till positiva konsekvenser ekonomiskt och social så finns 
det utmaningar när det kommer till miljö och klimat. Både handel och besöksnäring/turism påverkar i 
miljön och klimatet negativt. Möjligheterna och strategier för att minska negativ klimat och 
miljöpåverkan behöver hanteras i strategin. Det kan exempelvis handla om att skapa möjligheter för att 
åka kollektivt, cykla eller gå till handel eller att skapa förutsättning och inspirera till handel med lokala 
produkter samt att ”turista” i den egna kommunen. Att inspirera och skapa förutsättningar för att leva 
mer lokalt skulle ha positiva effekter för klimatet samt för de lokala företagarna.  

Avslutningsvis är det viktigt att strategin tydliggöra kommunens viljeriktning och målsättning med 
handel och besöksnäring. En tydlig viljeriktning underlättar i den kommunala fysiska planeringen och 
skapar förutsättningar för en utveckling inom handel och besöksnäring i kommunen. Viljeriktningen 
ska presenteras i både kartmaterial och i skriftliga strategier. 

Upplägg på arbetet 
Arbetet med att ta fram en strategi för handel och besöksnäring kommer ske både med interna resurser 
samt med konsulthjälp och extern samverkan. Det är viktigt att lyssna av de som är verksamma inom 
handel och besöksnäring i Lilla Edets kommun i arbetet med att ta fram en handelsstrategi. 

Internt bör arbetet ledas av sektor samhälle och näringslivsenheten. Projektet projektleds av och 
budgeteras inom planerings- och exploateringsenheten. Den störtas delen av arbetet kommer utföras av 
en konsult som leds av personal från kommunen. Utöver det interna arbetet på tjänstemannanivå är det 
viktigt att det förs en politisk diskussion för att få en bred politisk förankring av strategin. Detta är 
viktigt för att strategin ska hålla över tid även om det politiska styret skulle komma att ändras. 

Arbetet med att ta fram en strategi bedöms ta ungefär ett år och kostnaderna för en konsult bedöms 
landa på ca 700 000kr beroende på vad man väljer att beställa. Kostnaderna kan bli både lägre och 
högre beroende på hur mycket hjälp man väljer att köpa in.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
§ 86 
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. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges att en ny 
brandstation ska byggas. En ny brandstation bör stå klar under 2023. 
 
En lokaliseringsutredning daterad 2021-11-29 har genomförts och med den som grund 
beslutade kommunstyrelsen 2022-01-11 §10 att godkänna lokaliseringsutredningen som 
underlag och Juno 1 som fastighet för placering av den nya brandstationen i Lilla Edets 
kommun.  
 
Med lokaliseringsutredningen som grund beslutade kommunstyrelsen 2022-02-22 §27 
att uppdra AB EdetHus att ta fram ett lokalplaneringsunderlag på fastigheten Juno 1 i 
samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund/Räddningstjänsten 
Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till kommunstyrelsen med 
lokalplaneringsunderlaget som grund för beslut om kommande projektering.  
 
Lokalplaneringsunderlaget ska innehålla ett lokal- och inredningsprogram, en lokal- och 
inredningsinventering, en principlayout, en gestaltning och systemutformning, 
bedömning av nytta samt underlag med preliminär hyreskostnad. 
Lokalplaneringsunderlaget är tänkt att utgöra underlag för kommunstyrelsens att besluta 
om projektets projektering. 
 
För att skapa en effektivare process och tidplan för projektet föreslås entreprenaden 
upphandlas i en partnering istället för en traditionell totalentreprenad. En partnering är 
uppdelad i en FAS1 och en FAS2 del där FAS1 innebär framtagande av både 
utredningar och efterföljande projektering där arbetet sker i nära samarbete mellan 
beställare och entreprenören. Delar av lokalplaneringsunderlaget är därmed inte 
framarbetat i dagsläget utan kvarstår som en del av FAS1. AB EdetHus och 
förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra AB EdetHus att upphandla projektet 
i en partnering och avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering med en 
total kostnad på 72 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20220508 
Hyreskalkyl  
Förslag Hyresavtal 
Beskrivning av funktioner och lokalbehov av en ny brandstation i Lilla Edet  
Åtgärdsförslag för Exempel Brandstation 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-05-24 
 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för beställning av projekteringen för ny brandstation i Lilla Edet kommer att 
belasta den framtida hyran om ny brandstation byggs. Skulle projektet med att bygga ny 
brandstation avbrytas kommer AB EdetHus att fakturera kommunen för nedlagda 
kostnader. Framtida hyreskostnad bedöms i nuläget uppgå till 3,5 mkr exkl värme och el 
och kommer belasta kommunen.  
 
Dagens hyra för nuvarande brandstation uppgår till 0,5 mkr.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen begär att AB EdetHus upphandlar projektet i en partnering och 
avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering för ny brandstation på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till 
kommunstyrelsen med projekteringen som grund för beslut för beställning av 
entreprenaden, FAS2.  
 
Frej Dristig (SD) och Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen begär att AB EdetHus upphandlar projektet i en partnering och 
avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering för ny brandstation på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till 
kommunstyrelsen med projekteringen som grund för beslut för beställning av 
entreprenaden, FAS2.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-08 KS 2021/361 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Beställning av FAS1, utredning och projektering, för 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. I lokalförsörjningsplanen för 2022 anges att en ny 
brandstation ska byggas. En ny brandstation bör stå klar under 2023. 
 
En lokaliseringsutredning daterad 2021-11-29 har genomförts och med den som grund 
beslutade kommunstyrelsen 2022-01-11 §10 att godkänna lokaliseringsutredningen som 
underlag och Juno 1 som fastighet för placering av den nya brandstationen i Lilla Edets 
kommun.  
 
Med lokaliseringsutredningen som grund beslutade kommunstyrelsen 2022-02-22 §27 
att uppdra AB EdetHus att ta fram ett lokalplaneringsunderlag på fastigheten Juno 1 i 
samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund/Räddningstjänsten 
Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till kommunstyrelsen med 
lokalplaneringsunderlaget som grund för beslut om kommande projektering.  
 
Lokalplaneringsunderlaget ska innehålla ett lokal- och inredningsprogram, en lokal- och 
inredningsinventering, en principlayout, en gestaltning och systemutformning, 
bedömning av nytta samt underlag med preliminär hyreskostnad. 
Lokalplaneringsunderlaget är tänkt att utgöra underlag för kommunstyrelsens att besluta 
om projektets projektering. 
 
För att skapa en effektivare process och tidplan för projektet föreslås entreprenaden 
upphandlas i en partnering istället för en traditionell totalentreprenad. En partnering är 
uppdelad i en FAS1 och en FAS2 del där FAS1 innebär framtagande av både 
utredningar och efterföljande projektering där arbetet sker i nära samarbete mellan 
beställare och entreprenören. Delar av lokalplaneringsunderlaget är därmed inte 
framarbetat i dagsläget utan kvarstår som en del av FAS1. AB EdetHus och 
förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra AB EdetHus att upphandla projektet 
i en partnering och avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering med en 
total kostnad på 72 mkr.  
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sid 2/2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20220508 
Hyreskalkyl  
Förslag Hyresavtal 
Beskrivning av funktioner och lokalbehov av en ny brandstation i Lilla Edet  
Åtgärdsförslag för Exempel Brandstation 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för beställning av projekteringen för ny brandstation i Lilla Edet kommer att 
belasta den framtida hyran om ny brandstation byggs. Skulle projektet med att bygga ny 
brandstation avbrytas kommer AB EdetHus att fakturera kommunen för nedlagda 
kostnader. Framtida hyreskostnad bedöms i nuläget uppgå till 3,5 mkr exkl värme och el 
och kommer belasta kommunen.  
 
Dagens hyra för nuvarande brandstation uppgår till 0,5 mkr.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen begär att AB EdetHus upphandlar projektet i en partnering och 
avropa FAS1 med tillhörande utredningar och projektering för ny brandstation på 
fastigheten Juno 1 i samverkan med Södra Bohusläns räddningstjänstförbund och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och kommunen och därefter återkommer till 
kommunstyrelsen med projekteringen som grund för beslut för beställning av 
entreprenaden, FAS2.  
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lars Wijkmark, VD EdetHus 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
Karin Holmström, Sektorschef Samhälle  
Lars Bengtsson, lokalplanerare  
Lars Klevensparr, SBRF 
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Hyreskalkyl

Yta 2 000 kvm

Byggkostnader 36 075 per kvm 72 150 000

Administration 10 20 000

Försäkring 18 36 000

Värme 0 0 (80/kvm) HG har eget abonnemang

El 0 0 (60/kvm) HG har eget abonnemang

Vatten 0 0 HG har eget abonnemang (Kan ej beräkna)

Tillsyn/ fastighetsskötsel 40 80 000

Sophämtning 16 32 600

Reparationer 40 80 000

Städning 0 0

Underhåll 80 160 000

Övriga kostnader 10 20 000

Avskrivning/Kapitalkostnader 1 531 3 061 287

1 745 3 489 887

Ink värme och el 1 885 3 769 887

Genomsnittsavskrivningen är 50 år och kontraktstiden är 25 år. 

internränta.

I underhåll och reparationer ingår inte inventarier som är avsedda för verksamheten.
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HG har eget abonnemang (Kan ej beräkna)
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Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/orgnr:

556206-2777

Hyresgäst Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/orgnr:

212000-1496

Aviseringsadress:

Lokalens adress
m.m

Kommun:

Lilla Edet
Fastighetsbeteckning:

Juno 1

Gata:

Emil Hägersväg ?
Trappor/hus: Lokalens nr:

178-001

Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Räddningstation

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Övrig area 1-2 2000

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för 10  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

Hyrestid Från och med den:

2024-01-01
Till och med den:

2049-12-31

Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

Hyra Kronor 3 490 000:-  per år exklusive nedan markerade tillägg 

Indexklausul  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 2

Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

Tillhanda-
hållande av och
betalning för el,

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  va  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

va, värme,
varmvatten,
kyla och
ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

va  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 7

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

Sid 1 ( 4 )

Nr: 178-001-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.

Sign Sign

UTKAST
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Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Trappstädning  ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: SB

Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara 100  procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna.
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 3
 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende
lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade —
för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna
i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande
belopp.

Sid 2 ( 4 )
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
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Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad
brandskyddsklausul.

Bilaga: 4

Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

Underhåll  Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning

Hyresgästen svarar dock för 

  enl bilaga
Bilaga: 

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning
som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver 

  enl bilaga
Bilaga: 6

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Skötsel, drift och
ändringsarbeten

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma
utrymmen.

 Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation. 
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra
uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Skyltar, markiser
m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

Sid 3 ( 4 )

Nr: 178-001-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.
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Återställande vid
avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgift, se bilag. Bilaga: 

Särskilda
bestämmelser

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Lars Wijkmark
Namnförtydligande:

Överlåtelse

Underskrift

Hyresvärdens
godkännande

Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den  .

Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning (tillträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst):

Hyresvärden godkänner överlåtelsen 
Ort/datum:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare):

Sid 4 ( 4 )

Nr: 178-001-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av

  % av det hyresbelopp som har angetts i kontraktet, dvs.  kronor.

  % av de fasta hyrestillägg som har angetts i en till kontraktet fogad driftskostnadsklausul (se bilaga  ),

dvs.  kronor.

Summa bashyra  kronor per år.

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet
tillsammans med fasta hyrestillägg utgå med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det följande.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 – 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad
   året innan.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 – 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober
   månad under samma tid.

– Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats 
   enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg enligt ovan.

Hyresändringen sker alltid fr.o.m. den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för denna indexklausul.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egen notering om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär 6F upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 2

178-001-01 Juno 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

100 3 490 000:-

2020

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

Lars Wijkmark

x

x x
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar för indexuppräkning av hyra för lokal

Bashyran
Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero
på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på
sidan 1).

Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av indextillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av indextillägg för år 2008

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4 (bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293,85.

1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och 282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11,45.
2. Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för
år 2008 enligt klausulen.

Alternativ: Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 282,4, t.ex. 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0 och bastalet 282,4 ha blivit
negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla.

Bilaga nr: 2
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MILJÖKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul
Hyresgästen svarar för och bekostar upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Ändringar i verksamheten som innebär att det kan uppstå ytterligare eller annan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön, ska omgående skriftligen meddelas till hyresvärden. Till meddelandet ska fogas en utredning om ändringarnas miljöpåverkan.
Ändringar som ligger utanför användningsändamålet med lokalen får inte vidtas utan hyresvärdens skriftliga samtycke i varje enskilt fall.

Hyresgästen ska skriftligen genast underrätta hyresvärden om föroreningar som upptäcks i lokalen eller på fastigheten i övrigt. 

Hyresgästen ska ansvara för utredning och efterbehandling av föroreningar som härrör från hyresgästens verksamhet.
Hyresgästen ska vidare gentemot hyresvärden svara för av myndighet eller domstol fastställd ersättning (inkl. ersättning för
rättegångskostnader) till tredje man för skada eller hinder och men i nyttjanderätt till följd av miljöpåverkan från hyresgästens verksamhet
inom fastigheten. Hyresgästen ska också i övrigt ensam svara för och bekosta utredning eller åtgärd samt utge ersättning för skada eller annat i
lokalen till följd av miljöpåverkan från hyresgästens verksamhet inom fastigheten.

Hyresgästens ansvar enligt föregående stycke gäller även efter avtalets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 §
jordabalken.

Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla försäkring för täckande av ansvar för miljöpåverkan till följd av hyresgästens verksamhet
inom fastigheten. På hyresvärdens begäran ska hyresgästen uppvisa kopia av försäkringsbrevet.

Särskilda
bestämmelser

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 81 upprättat 2008 i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

178-001-01 Juno 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

Lars Wijkmark

Här behöver vi anpassa mer till verksamheten

x x
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

4

178-001-01 Juno 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

4

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

Lars Wijkmark

x

x x
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BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

Sid 1 (2)

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Avser Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Ansvar för
åtgärder

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet). N/A betyder ej tillämplig:

Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig
Byggnadstekniskt brandskydd Hv Hg N/A

Brandcellsgränser Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Dörrar i brandcellsgräns Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Dörrar i utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Lås och beslag dörrar i
brandscellsgräns och/eller
utrymningsväg

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Brandgasventilation,
rökluckor

Inom fastighet

Skydd mot brand- och
brandgasspridning via
ventilationssystem

Inom fastighet

Brandskydd av bärande
stomme

Inom fastighet

Skydd mot brandspridning
till närliggande byggnad

Inom fastighet

Brandtätningar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Ytskikt och beklädnader Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymning Hv Hg N/A

Utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymningsplan

Nödbelysning Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Vägledande markering Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Lås och beslag på
utrymningsdörr

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Brandsläckning och brandskyddsanläggingar Hv Hg N/A

Brandlarm Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymningslarm Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds
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x
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BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

Sid 2 (2)

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Ansvar för
åtgärder

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet). N/A betyder ej tillämplig:

Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig
Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts. Hv Hg N/A

Stigarledningar Inom fastigheten

Utanför fastighet

Sprinklerledningar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Handbrandsläckare Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Tillträdesväg för
räddningstjänst

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Organisatoriska brandskyddsåtgärder Hv Hg N/A

Brandskyddsdokumentation

Insatsplan

Driftsinstruktioner,
kontrollplan och rutiner

Övningar Utrymning fastighet

Övrigt

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds
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Avser Hyreskontrakt nr:

178-001-01
Fastighetsbeteckning:

Juno 1

Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/Orgnr:

556206-2777

Hyresgäst(er) Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1496

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg HYRESTID
Startdatum är preliminär. Hyrestiden startar månadsskiftet närmast efter färdigställandet av byggnation med 
de delar som fastighetsägaren ansvarar för.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Hyresgästen har rätt att i andra hand upplåta delar av eller hela lokalen till aktuellt räddningsförbund.

HYRA
Hyran är baserad på en produktionskostnad av 72 150 000:- med en avskrivning på 50 år och 3,5% 
internränta. Skulle investeringskostnaden skilja sig från ovan angivna belopp skall hyran räknas om enligt 
samma principer som ovan. Skulle internräntan överstig 3,5 % skall hyran räknas om med aktuell räntesats 
under hyrestiden.

Underskrift Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Lars Wijkmark
Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 6
 

TILLÄGG
Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Avser Hyreskontrakt nr:

178-001-01
Fastighetsbeteckning:

Juno 1

Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/Orgnr:

556206-2777

Hyresgäst Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1496

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 

1.  Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 
2.  Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
      pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

1.  Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
2.  Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
       Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan 
       parterna. 
3.  Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
       användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 
4.  Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 
5.  Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. 

Definitioner
1. Underhåll 

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. 

ALLMÄNT
Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
utvändigt

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen               HG vid åverkan, se 12B2

Dörröppnare och dörrstängare               

Skyltar, skyltskåp               

Fönster och karmar               HG vid åverkan, se 12B2

Markiser               

Lastintag/-kaj               

Belysningsarmaturer               

Skyltbelysning               

Grindar               HG vid åverkan, se 12B2

Portar               HG vid åverkan, se 12B2

Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

Ytskikt golv               

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare               

Dörröppnare och dörrstängare               

Sid 1 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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ALLMÄNT 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
invändigt
forts.

Fönster och karmar               HG vid åverkan, se 12B2

Glaspartier i lokalen               

Skyltar               

Rulljalusier               

Fast belysning               

Särskilt anpassad belysning för verksamheten               

              

              

Våtrum Sanitetsporslin               

Duschar               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Toalett Sanitetsporslin               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Pentry Maskiner i kök och pentry               

              

              

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
heten

Vi får se vad som kommer till vad               

avser inredning               

              

              

              

INSTALLATIONER

Värme Luftvärme               

Värmecentraler               

Värmeväxlare               

Värmeåtervinningssystem               

Övriga värmeanläggningar               

Mätare               

Sid 2 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Värme forts.               

              

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare               

Utslagsbackar               

Mätare               

Golvbrunnar               

              

              

El Elmätare               

Elcentraler               

Eluttag och dosor               

              

              

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat               

Till- och frånluftsdon               

Kylaggregat till data- och/eller serverrum               

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum               

Andra fläktanordningar               

Mätare               

              

              

Lås och
säkerhet, 
i lokalen

Lås               Av hyresvärden tillhandahållen

Larm               

Monitorer och detektorer               

Övervakningskameror               

              

              

Lås och
säkerhet, 
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar 
som leder till eller från lokalen

              

Övervakningskameror               

Monitorer och detektorer               

Staket               HG vid åverkan, se 12B2

Grindar               HG vid åverkan, se 12B2

Hissar och
rulltrappor

Personhissar               

Gods-/varuhissar               

Rulltrappor               

Sid 3 ( 4 )
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar               

Åkstång               

              

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni               

Ledning för data               

Ledning för bredband               

Ledning för kabeltv               

Anordningar för trådlös tv               

              

              

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:
Avtal tecknas av 

Hv       Hg Anmärkning

Rulltrappor        

Personhiss        

Varuhiss        

Kylaggregat        

Fjärrkyla        

Ventilation        

Portar        

       

Underskrift Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Lars Wijkmark
Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.
Eftertryck förbjuds.
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DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

    

E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 

 

  2022-02-25 

 

 

Beskrivning av funktioner och lokalbehov av en ny 
brandstation i Lilla Edet. 
 

En brandstation innehåller ett stort antal funktioner, dels lever och bor personal på plats dygnet runt, 
man behöver därför skapa hemliknande miljö med kök, dagrum och övernattningsrum. Dels bedriver 
man underhåll/ reparationer av fordon och utrustning och behöver därför verkstadsutrymmen och 
tvätthall. Dels bedriver man information, utbildning och övning både av egen personal och allmänhet 
och behöver därför utbildningslokaler. Dels bedriver man fysisk träning och tester och behöver därför 
gym och omklädningsrum i större omfattning än normalt. Dels bedriver man myndighetsutövning 
som tillsyn, tillstånd, rådgivning och behöver därför lokaler med enskilda kontor och mötesrum.  

Det finns flera personalkategorier. Dels den operativ personalen som arbetar i fyra skiftlag med upp 
till 7 personer i tjänst. Dels dagtidspersonal som arbetar med administration och förebyggande 
åtgärder, dels skiftgående heltidspersonal som tjänstgör på brandstation 24/7, dels RIB-personal som 
har beredskap från hemmet men som övar och tränar på brandstation.  

Det är även vanligt att ambulansen hyr lokaler på brandstation. Totalt är det idag 32 personer som 
har brandstation som sin arbetsplats. För att kunna utveckla verksamheten är nybyggnadsbehovet 
plats för 40 personer. Samverkan med regionen om deras planer erfordras. 

En brandstation ses som samhällsviktig funktion vilket innebär att vissa funktioner alltid behöver 
kunna utföras, det kan medföra krav på reservsystem för el, data och larmöverföring. 

Vagnhall, förråd, tvätthall och fordonsverkstad kan utföras med enklare materialval på ytskikt, mm. 
Det utförs dock arbetsuppgifter i dessa lokaler vilket gör att det behöver byggas för normal värme. 

Utrymme för boendemiljö med sovrum, kök och dagrum bör med fördel placeras på plan 2 över 
kontor och lektionssal. 

Lokalytan med hög takhöjd för tyngre fordon och förråd är ca 825 m2. 

Lokalytan inredd som lektionssal, kontor och boendemiljö är ca 760 m2 

I beräkningen av ytor finns inte tekniska installationer såsom toaletter, korridorer, reservkraft och 
liknande med i beräkningen.   
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Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 
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E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 

 

 

Följande funktioner behöver tillgodoses: 

 

Vagnhall:  Total ytbehov 430 m2 

Möjlighet till att garagera fordon samt kunna arbeta med materiel och enklare fordonsunderhåll i 
denna lokal.  

I lokalen ska förvaras släckbil, tankbil, höjdfordon, reservfordon, mindre utryckningsfordon, 
befälsfordon samt efterfordon som båt, terrängskoter, motorspruta, mm. Det finns behov av 5 
fordonsplatser/portar för tyngre fordon, med tillräckligt djup för att ha efterfordon/släp.  

Arbete och underhåll av materiel ska kunna genomföras runt fordonen. Varje fordonsplats för tyngre 
fordon behöver en yta av 4x16 meter 

Det finns även ett behov av 5 fordonsplatser för mindre fordon som ledningsbilar, ambulanser och 
pickup. Varje fordonsplats behöver en yta 3x7 meter. 

Räddningstjänsten använder lastväxlare med tunga lastväxlarflak för exempelvis skogsbrand, det 
ställer höga krav på bottenplattan. Det behöver finnas gjuten platta ca 2 meter utanför 
vagnhallsbyggnaden för att underlätta att hantera container. Vagnhallsgolvet behöver ha goda 
förutsättningar att stå i mot slitage från dubbdäck på tunga fordon. 

 

Materialdepå/förråd: Total ytbehov 84 m2 

Möjlighet att förvara reservmaterial för utryckningstjänst. Exempel på detta är absortionsmedel, 
länsor, slang, skogsbrandutrustning, mm. Det finns även behov av att förvara brandfarlig vara som 
bränsle till motorsprutor, mm Materialdepå finnas i anslutning till vagnhallen. Förrådet behöver dels 
vara utrustat med hyllsystem, dels som pallställ för tyngre utrustning. Förrådet behöver finnas i 
anslutning till vagnhall och vara fullt uppvärmt. 

Ytan för förrådet behöver vara 7x12 meter 

 

Verkstäder:  Total ytbehov 192 m2 

Andningsskyddsverkstad, slangverkstad, fordonsverkstad. 

Personal underhåller och reparerar materiel och fordon. Det behövs högtryckskompressor för 
andningsluft samt kompressor för arbetsluft. I anslutning till verkstäder behövs några små förråd 
samt toaletter.  

Fordonsverkstad med plats för ett tungt fordon. Det behövs verkstadsförråd för reservdelar och 
verktyg i anslutning till fordonsverkstaden.  

Ytan för fordonsverkstad med förråd behöver vara 6x15 meter 
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Andningsskyddsverkstad har funktionen att serva andningsskydd enligt särskild servicerutin samt 
fylla luftpaket. Lokalen behöver utformas med möjlighet att ha ett bord mitt i rummet där flera 
personer kan serva andningsskydd samtidigt. Arbetet i denna lokal kräver helt ren miljö. 

Ytan för andningsskyddsverkstaden behöver vara 6x8 meter. 

Slangverkstaden ska kunna tvätta, laga och provtrycka slang. En tvättmaskin för slang har måtten 2x4 
meter, där man behöver kunna arbeta runt maskinen. 

Ytan för slangverkstaden behöver vara 6x8 meter 

 

Tvätthall:  Total ytbehov 105 m2 

Möjlighet att tvätta fordon och utryckningsmateriel. Försedd med högtryckstvättar för tunga fordon. 
I tvätthallen behöver man kunna lägga ifrån sig utrustning som kontaminerats av rök eller andra 
ämnen. Det är dels larmkläder, dels utrustning som rökskydd, strålrör, mm. Tvätthallen behöver ha 
möjlighet till genomkörning, en särskild spolbåge med högtryck bör finnas vid infarten till tvätthallen. 

Oljeavskiljare behöver finnas för tvätthallen. 

För att få plats för tvättning samt utrustning som tvättmaskiner för hjälmar, andningsskydd mm, 
behöver ytan vara 7x15 meter 

 

Friska brandmän: 

Det har under senare år uppmärksammats att föroreningar som uppstår i samband med en brand får 
stora konsekvenser både för brandmäns hälsa och miljön. Möjlighet att tvätta och rengöra 
kontaminerad utrustning som kemikalier eller partiklar från rök behöver finnas. Det behöver finnas 
möjlighet att lämna kontaminerad utrustning utan att passera rena områden. Processvatten från 
tvätthall, tvättmaskiner, slangtvätt, mm kan behövas samlas upp i sluten tank för att kunna hanteras 
på ett miljömässigt bra sätt. Det är viktigt att det i vagnhall och verkstäder enbart finns ren 
utrustning, ventilationssystem ska behövas vara dimensionerad för att kunna skapa undertryck i vissa 
utrymmen där kontaminerad utrustning behöver hanteras. 

  

Utrymme för larmkläder: Total ytbehov 105 m2 

Yta för att placera larmställ för varje brandman, vilket innebär 40 platser, samt plats för radio och 
larminformation. Inom ytan behöver finnas toaletter. Ytan behöver placeras i anslutning till vagnhall 
men även i direkt anslutning till inryckande personal.   

 

 

 

 

823



Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Postadress Besöksadress Telefon 010- 471 44 00 Org.nr 22 20 00-3194 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

Gesällgatan 6 

444 32 Stenungsund 

    

E-post raddning@sbrf.se Hemsida   www.sbrf.se 

 

Lektionssal:  Total ytbehov 86 m2 

Möjlighet att utbilda allmänhet samt genomföra interna övningar och utbildningar. Lektionssalen 
behöver rymma en skolklass men kan vara avdelningsbar för ett konferensutrymme. Det ska vara 
möjligt att komma till lektionssalen via särskild entré och kapprum. I anslutning till lektionssalen 
behöver det finnas ett särskilt förrådsutrymme.   

 

Ledningscentral: Total ytbehov 36 m2 

Möjlighet att leda och följa upp pågående insatser samt bedriva stabsarbete. Ett sambandsrum med 
förbindelse till lektionssal med reservkraft. Ledningscentralen bör kunna fungera som 
reservledningsplats för kommunen. För att säkerställa kommunikation via radio och 
personsökarsystem behöver en mast på ca 14 meter uppföras, den bör placeras i anslutning till 
ledningscentralen. Vid större insatser och under höjd beredskap ska lektionssalen kunna användas 
som stabs och ordersal. Signalen viktigt meddelande till allmänheten ska kunna aktiveras från 
ledningscentral. 

 

Kontor:   Total ytbehov 132 m2 

Möjlighet att bedriva administrativa uppgifter som planering av arbetsuppgifter, schema, 
övningsverksamhet, arbetsledning, mm. i anslutning till kontoren behöver det finnas kapprum och 
toaletter. Det behöver finnas yta för arkivering samt skrivare och kopiator. 

Det finns behov av 6 cellkontor samt 2 konferens/arbetsrum för 3-8 personer.  

  

Entré och kapprum: Total ytbehov 60 m2 

Eftersom räddningstjänsten är en offentlig verksamhet finns behov av att kunna ta emot allmänhet 
för rådgivning och studiebesök. Det behöver då finnas foajé med kapprum och toalett. 

 

Omklädningsrum: Total ytbehov 132 m2 

Möjlighet att duscha, byta om till träningskläder eller arbetskläder. Förvara arbetskläder, privata 
kläder samt idrottskläder i låsta skåp. Det behöver finnas möjlighet både kvinnor och män att byta 
om enskilt. Det finns behov för ca 40 personer att förvara sina kläder i omklädningsrummet. 10 
personer behöver kunna vistats samtidigt i utrymmet. Förutom toaletter, bastu och duschar behöver 
det finnas ett förrådsutrymme för arbetskläder.   

 

Tvättstuga:  Total ytbehov 18 kvadratmeter 

Möjlighet att tvätta och torka stationskläder, idrottskläder, sängkläder, mm 
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Träningslokal:  Total ytbehov 125 kvadratmeter 

Möjlighet att styrketräna samt utföra lagstadgade fysiska tester. 

Flera maskiner för styrketräning och konditionstester är utrymmeskrävande. För att effektivt kunna 
planera arbetstiden finns behov av att ett helt skiftlag kan träna på samma tid. 

Träningslokalen bör ligga i anslutning till omklädningsrum på första plan.  

 

Övernattningsrum: Total ytbehov 82 kvadratmeter 

Möjlighet till nattvila för tjänstgörande personal. Det behöver finnas 8 separata enkelrum.  Rummen 
behöver utföras som hotellstandard vad avser ljudisolering, mm.  

 

Kök och dagrum: Total ytbehov 120 kvadratmeter 

Möjlighet att tillaga samtliga dygnets måltider samt möjlighet för avkoppling och vila under 
beredskapstid. Utrymmet behöver vara anpassat för upp till 10 personer som äter samtidigt. Totalt 
kommer Ca: 40 personer behöva kunna förvara sina torra varor och kylvaror i anslutning till köket. En 
vanlig lösning för kylvaror är att det finns en kyl och frys för varje skiftlag samt ambulans och 
dagtidspersonal. Köket behöver utformas så att flera personer kan värma och laga mat samtidigt, 
gärna med en köksö. 

 

 

Byggnad för övningsverksamhet: Totalt ytbehov 250 m2 

Det behöver finnas en mindre byggnad som inte ligger i direkt anslutning till huvudbyggnaden, 
byggnaden ska användas för att genomföra kalla och varma rökdykningar samt andra övningar, både 
för externa kunder och egen personal. Det behöver finnas möjlighet att öva inomhus med exempelvis 
losstagning från fordon. Det behöver finnas betongplatta på 50 m2 utanför byggnaden. 

 

 

För SBRF:s del till lokalplanersunderlaget. 

 

Göran Andtbacka, Göran Andersson, Joakim Oskarsson 
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1 Inledning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans 
med Räddningstjänsten XXX kommun tagit fram detta åtgärdsförslag 
som innehåller beskrivningar av förekommande lokaler och system som 
ingår i räddningstjänstens lokaler för krisledning och kommunens 
reservledningsplats. 

 

1.1 MSB:s stöd 
MSB har uppdraget att utveckla förmågan i samhället att hantera 
olyckor, kriser och krig. 

MSB kan genom teknisk rådgivning och ekonomiska bidrag medverka till 
att åtgärder vidtas hos aktörer som ökar förmågan att leda och 
samverka vid samhällsstörningar. 

MSB:s stöd omfattar förutom delfinansiering av i nästa avsnitt beskrivna 
fysiska åtgärder även av kompetensstöd i form att teknisk rådgivning 
under hela produktionstiden fram till idrifttagandet. 

Bidragsberättigade åtgärder är bland annat: 

• Robusthets höjande åtgärder på delar av aktuell byggnad som utgör 
xxx:s lednings- och tekniklokaler. 

• Tekniska system för utökad uthållighet. 

• Tekniska system för att öka förmågan att leda och samverka. 

 

1.2 Regeringsbeslut om totalförsvaret 
MSB och Försvarsmakten ska stödja och verka för att bevaknings-
ansvariga myndigheter samt prioriterade landsting och kommuner ska 
stärka förmågan inom följande områden: 

• planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap 
avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och 
tjänster genom t.ex. avtal, lager, förfogande och ransonering, 

• aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess 
och robusthet som ställs vid höjd beredskap, 

• planering för att verka från alternativ och/eller skyddad 
ledningsplats. 

 
1.3 Villkor för statsbidrag 
I detta åtgärdsförslag framgår vilka åtgärder som bör vidtas för att 
säkerställa räddningstjänstens lokaler och försörjningsutrustning. 
Av förslaget framgår även hur stor del av åtgärdskostnaderna som är 
bidragsberättigade.  

Kommunen tar beslut om att genomföra föreslagna åtgärder och 
samtidigt reserverar MSB medel för bidragsutbetalning. Slutligt 
statsbidrag för genomfört projekt utbetalas efter godkänd 
ersättningsbesiktning. 
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1.4 Anläggningsansvar 
Ledningslokalerna och dess teknikstöd ska utformas och nyttjas under 
hela hotskalan från vardagen, vid samhällsstörningar och upp till höjd 
beredskap. 

Kommunen ansvarar för att drift och underhåll planeras och utförs så att 
all utrustning förblir intakt, att samtliga installerade system hålls i 
funktionsdugligt skick och att utbildad personal finns tillgänglig som kan 
sköta och använda lokaler och utrustning. 

Kommunen och räddningstjänsten genomför och dokumenterar 
respektive provningar, drift- och underhållsarbeten enligt hyresavtalets 
gränsdragningslista. 

För brandstationens drift säkerställer räddningstjänsten tillgången till 
drivmedel, reservdelar och förbrukningsartiklar, även i ett 
beredskapsläge där ransoneringar eller andra regleringar av tillgången 
på sådana förnödenheter kan införas. 
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2 Bakgrund 
2.1 Räddningstjänstens ledningsförmåga 
xxx kommun ingår i xxx Räddningstjänstförbund, tillsammans med xxx 
och xxx kommuner. 

Räddningstjänstens operativa räddningstjänstorganisation beskrivs i 
nedanstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningschef i beredskap, RCB, är gemensam med Räddningstjänsten 
xxx och kommer att arbeta inom SOS Alarms lokaler i xxx. Inre befäl, 
IB, arbetar med 99 sekunders inställelsetid tillsammans med 
räddningsåtgörare hos SOS Alarm i xxx. 

Räddningsstab och systemledning etableras i SOS-centralen i xxx. 

 

2.2 Kommunens ledningsförmåga 
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att 
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten 
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att 
anordna en ledningsplats för kommunledningen. 

Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt 
teknikstöd/funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala 
som extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. 
Härifrån utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret 
under en kris. 

Övrig information kring andra ledningsförhållanden återfinns och 
beskrivs i bilaga 1.  
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2.3 Ledningslokaler 
En ny brandstation kommer att färdigställas i xxx under år 2023. 
Brandstationen kommer att innehålla lokaler för alternativ lokal ledning 
och krisberedskap och erforderligt skydd och teknikstöd för detta.  

Lokal ledningsförmåga dimensioneras normalt för att ha möjlighet att 
verka under minst sju dygn. Detta krav på uthållighet utgör underlag för 
ledningens bemanning, metoder och förmågan att verka vid störningar 
på exempelvis externa försörjningssystem såsom: el, tele, data och 
fjärrvärme. 

För att möta olika hotbilder mot kommunal verksamhet förses delar av 
utbildning, kontor och tekniklokaler med visst fysiskt skydd. Riskanalys 
för stationens placering skall vara utredd gällande aktuella risker i 
området.  

Den operativa personalens kontorsutrymme inkl. utbildnings- och 
sammanträdesrum förbereds för lokal alternativ räddningstjänstledning, 
kommunala ledningsfunktioner och externa samverkansaktörer. 
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3 Lokaler 
3.1 Allmänna krav 
I allt väsentligt gäller att föreslagna åtgärder ska uppfylla normala krav 
för arbets- och personallokaler. För ledningsrummen gäller dock vissa 
speciella krav. Stor omsorg ägnas åt utformning av ventilation, kyla och 
belysning inte enbart ur teknisk synvinkel utan även med avseende på 
arbetsmiljö och möjlighet att verka under långa arbetspass vid 
samhällsstörningar.  

Ledningsrummen anpassas för olika typer av intern och extern 
kommunikation, med hög teknisk kvalitet men med fokus på enkla, 
användarvänliga funktioner. Tydlig presentation av lägesbilder, via 
skärmar eller projektorer, och en bra akustik i rummet är viktigt för att 
personalen ska kunna tillgodogöra sig samtliga funktioner. 

Utformning av lokaler och teknik ska utgå från vardagens arbeten och 
händelser, men även kunna växla upp till god förmåga att leda och 
samverka vid en större samhällsstörning. Beroende på händelse kan 
ledningspersonal eller en ISF enligt avsnitt 2 bjudas in och verka i hela 
utbildningsdelen vid stora samhällsstörningar. 

Vid detaljprojekteringen ska den akustiska miljön i ledningsrummen 
studeras och ges en för verksamheten passande utformning. 

 

3.2 Skydd 
Som ett resultat av det försämrade omvärldsläget behöver Sveriges 
försvarsförmåga inför och vid ett angrepp stärkas. Numera är hotbilden 
mer komplex och diffus och tillåter inte en lika tydlig gränsdragning 
mellan fred och krig. Dessa förhållanden behöver beaktas och så långt 
möjligt omhändertas i den fortsatta utvecklingen av samhällets 
krisberedskap, liksom i den totalförsvarsplanering som nu behöver ske 
som en anpassning till de säkerhetspolitiska förhållanden som 
regeringen identifierat. 

Utvecklingen de senare åren visar ett allt större hot mot företrädare av 
det allmänna samt att räddningstjänstens utrustning och materiel blivit 
stöldbegärlig. MSB stöder fysiska förstärkningsåtgärder såsom skydd 
och övervakning av brandstationen. 

I kommunens dokument ”Risk- och sårbarhetsanalys – station xxx” från 
2021-06-06 har inga risker identifierats som kan påverka 
brandstationen. 

Brandstationen bör enligt MSB:s programkrav klara belastningar från: 

• Oväder i form av starka vindar, stora snömängder, skred, 
översvämning, nederbörd samt åska. 

• Avbrott i försörjningen av el, värme, vatten och kommunikation. 

Krav på byggnadstekniska åtgärder och installationer är inarbetade 
under respektive avsnitt som följer. 
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3.2.1 Byggnadskonstruktion 

Byggnadens utformning ska vara robust och väljs med fördel med en 
betongstomme. 

Dörrar med säkerhetskrav utförs i klass RC 2 enligt SS EN 1627.  

 

3.2.2 Byggnadens täthet 
En rätt utförd byggnad ger en naturlig täthet så exempelvis utvändiga 
giftiga ämnen eller brandrök inte läcker in i ledningslokaler om 
ventilationen stängts av enligt avsnitt 5.3.  

 

3.2.3 Brandskydd och brandcellsindelning 
Brandstationen ges brandskydd enligt kraven i BBR och kommande 
brandskyddsdokumentation. Reservkraftrum avskiljs i brandklass EI60, 
el- och telerum i brandklass EI30. 

Brandlarmsystem utförs enligt avsnitt 6.1 

 

3.2.4 Inbrotts- och sabotageskydd 
Omslutande ytor till teknikrum; el-, tele-, och reservkraftrum, utförs i 
skyddsklass 1 enligt SSF 200:5. 

Passerkontrollsystem och inbrottslarm utförs enligt avsnitt 6.1. 

 

3.2.5 Skydd mot elmiljöhot 
Anläggningen förses med en gemensam intagspunkt där alla ledningar 
samlas. Störströmmar på inkommande ledningar avleds via 
skyddskomponenter via förbindningar med låg impedans till 
intagspunkten. 

Brandstationen skyddas mot verkningar från åsknedslag enligt gällande 
åskskyddsstandard ”Åskskydd för byggnader” SS-EN 62305. 

 

3.3 Funktionssäkerhet- uthållighet 
Efter samråd med räddningstjänsten och kommunen har följande behov 
på redundans och uthållighet identifierats: 

• Reservkraftsystem: enkelarbetande automatstartande stationärt 
reservkraftaggregat med bränsle för drift i tre dygn. 
Intag för mobilt reservkraftaggregat ska installeras. 

• Vatten: alternativ vattenförsörjning genom djupborrad brunn 
alternativt portabel lösning med tankbil/lastväxlartank. 

• Kyla: små effekter i telerum som går att vädras bort genom 
öppen dörr om ordinarie kylsystem havererar. 
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3.4 Krisledningslokaler, verksamhetsrum 
m.m. 

Följande anpassningar av ledningslokaler är bidragsberättigade för att 
erhålla ändamålsenliga ledningslokaler för samverkan och ledning i 
brandstationens lokaler.  

Denna yta ska kunna fungera som alternativ ledningsyta för xxx.  

Ytan ska även kunna fungera som kommunens reservledningsplats om 
den ordinarie måste utrymmas eller är utslagen av någon anledning. 

3.4.1 Kontor/Stabsrum/ISF 
Detta rum används till vardags som kontorsutrymme för den operativa 
personalen samt gästande personal från xxx. 

Kontorsutrymmet ska vara förberett för ommöblering och upprättande 
av flera arbetsstationer och en central arbetsyta enligt 
krisorganisationens arbetsmetodik. Rummet ska också erbjuda möjligt 
att visualisera på skärmar, genomföra telefon- och distansmöten med 
externa parter.  

Detta utrymme ska kunna verka tekniskt tillsammans med liknande 
utrymme på stationen i xxx. 

Rummet föreslås utrustas med: 
 

• Minst två ytor för visualisering, exempelvis videoprojektor och en 
Interaktiv display, för lokalen anpassad storlek.  

• Aktiva högtalare, två par (eventuellt i takmontage) 

• HD-kamera samt 2 st. mikrofoner (takmontage) för webbaserad 
videokonferens typ ”Teams” 

• 1 st. whiteboard (XXL) alt 2 två mindre 

• Eventuell trådlös anslutning via t.ex. Clickshare för 2-4 användare. 

• Konferenstelefon 

• Gemensamt styrsystem med fast manöverpanel eller typ Ipad för 
teknik enligt ovan 

• Insynsskydd/mörkläggningsgardiner 

Övrigt 
För matning till uttag i bord förses lokalen med golvuttag med 230V-
uttag och datauttag. TV-uttag installeras i rummet. 

3.4.2 Lokaler för delgivning av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 

Denna lokal är avsedd för behov av särskilt säkerhets- och signalskydd 
samt för möten med sekretesskrav. Ljudkravet Rw 54 dB och skydd mot 
avlyssning ska uppfyllas. Se vidare MSB publikation 1310: 

https://rib.msb.se/filer/pdf/28771.pdf  

ytterligare stöd kring dessa utrymmen finns att få i:  

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.f2735ce171767402ba99/
1587995148876/Delvagledning_avlyssningsskyddade_utrymmen.pdf 
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Rummet utrustas med: whiteboard, signalskyddsutrustning och 
säkerhetsskåp. 

Lokalen förses med låst och larmad säkerhetsdörr med registrerande 
passagesystem. 

3.4.3 Grupprum 5-7 personer 
Rummet ska erbjuda möjligt att visualisera på skärmar, genomföra 
telefon- och distansmöten med externa parter i mindre omfattning.  

Följande AV-utrustning föreslås: 

• En yta för visualisering, exempelvis Smart-TV/ interaktiv display alt 
vanlig bildskärm, för lokalen anpassad storlek.  

• Aktiva högtalare 

• HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ 
”Teams” 

• Trådlös anslutning via t.ex. Clickshare för 2 användare. 

• Minst en Whiteboard 

Lokalen förses med 230V-uttag (UPS-Reservkraft), trådlöst nätverk och 
datauttag i erforderlig omfattning. 

3.4.4 Grupprum 8-10 personer 
Rummet ska erbjuda möjligt att visualisera på skärmar, genomföra 
telefon- och distansmöten med externa parter i mindre omfattning.  

Följande AV-utrustning föreslås: 

• En yta för visualisering, exempelvis Smart-TV/ interaktiv display alt 
vanlig bildskärm, för lokalen anpassad storlek.  

• Aktiva högtalare 

• HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ 
”Teams” 

• Trådlös anslutning via t.ex. Clickshare för 2 användare. 

• Minst en Whiteboard 

Lokalen förses med 230V-uttag (UPS-Reservkraft), trådlöst nätverk och 
datauttag i erforderlig omfattning. 

3.4.5 Pentry 
Inom aktuell säkerhetszon installeras ett litet pentry utrustat med; 
kyl/frys, micro, kaffe- och vattenmaskin samt diskmaskin.  
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3.5 Tekniklokaler 
Följande åtgärder föreslås för att erhålla ändamålsenliga teknikstöd och 
uthållighet för samverkan och ledning under hela hotskalan för 
ledningslokalerna. 

3.5.1 Reservkraftsrum 
Reservkraftrum lokaliseras till komplementsbyggnad på gården. 
Rummet ska vara uppvärmt, försett med mekanisk frånluftsventilation 
och utformas som egen brandcell i minst klass EI 60 mot andra lokaler. 

Bränsletanken invallas. Invallningen ska rymma hela bränslemängden 
och kan utgöras av att rummets golv och väggar görs täta och med en 
tröskelhöjd som motsvarar invallningens behov. Ramp anordnas då vid 
dörr enligt driftrumskrav enligt SS 436 21 01.  

Dörr till reservkraftrum ska vara utåtgående, låsbar och vara försedd 
med panikregel. 

Bullerabsorbenter monteras på tak och väggar i största möjliga 
omfattning. Bullerabsorbenter på väggar utförs med typ 
sträckmetallkassett med bullerskiva eller motsvarande i vitt utförande 
för god ljusreflektion. 

Ljuddämpning och ljudisolering för avgaser och avluft dimensioneras 
med avseende på aktiviteter i angränsande lokaler i den egna 
fastigheten liksom för närliggande fastigheter. Ljuddämpning bör vara 
utformade så maximalt 65dB erhålls på 7 meter i alla riktningar vid 
reservkraftdrift och full belastning på aggregatet. 

Rummet ska utföras i föreskriven skyddsklass 1. Rummet ska vara egen 
tillträdeszon med registrerande passagesystem. 

Handbrandsläckare monteras inomhus i anslutning till reservkraftrum. 

3.5.2 Elrum 
Rum för elcentral och UPS ska vara försett med frånluftsventilation samt 
förses med rökdetektering och utformas som egen brandcell i klass EI 
30. Rummet ska utföras i föreskriven skyddsklass 1. Dörr till elrum ska 
vara utåtgående, låsbar, inbrottslarmad och vara försedd med 
panikregel. 

3.5.3 Telerum 
Telerum på …. innehåller räddningstjänstens teleutrustning, 
centralutrustningar och aktiva kommunikationsutrustningar.  
Lokalen innehåller även hårdvara som är prioriterade för räddnings-
tjänsten, däribland utalarmeringssystem, verksamhetssystem, 
databaser m.fl.  

Rummet ska utföras i föreskriven skyddsklass 1 och vara egen 
tillträdeszon med registrerande passagesystem. 

Rummet förses med inbrottslarm, rökdetektering och avskiljs i 
brandklass EI 30. Handbrandsläckare monteras utanför rummet. 
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4 Elsystem 
4.1 Reservkraftsystem 
För fastigheten installeras reservkraftsystem med ett stationärt 
reservkraftaggregat placerat i reservkraftsrum. 

Vid avbrott på ordinarie nätet ska strömförsörjningen för hela 
anläggningen övertas av reservkraftanläggningen. 

Reservkraften ska kommunicera via fiber och panel för nätautomatik 
installeras i elrum i brandstationen enligt överenskommelse med 
brukaren. 

I projekteringsskedet har en noggrann effektberäkning genomförts för 
dimensionering av reservkraftanläggningen till en effekt av …. kVA. 

Reservkraftaggregaten med tillhörande automatikutrustningar 
upphandlas och levereras av MSB, se vidare MSB:s hemsida 
”Projekteringsanvisning Reservkraftsystem Typ ”MSB 2022”. 
Reservkraftsystemet utförs enligt kategori 4. 

4.1.1 Intag för mobilt reservkraftaggregat 
Förutom stationärt reservkraftaggregat installeras intagsenhet för 
anslutning för mobilt reservkraftaggregat.  
 
 

4.2 Kraftförsörjning 
Anläggningar innehållande reservkraftsystem i kombination med 
avbrottsfri kraftförsörjning-UPS ska alltid vara strömförsörjda via servis 
av TN-C utförande (4-ledarsystem). Ledningssystemet efter den 
gemensamma hopkopplingspunkten PE-N utförs som ett 5-ledarsystem 
(TN-S system). 

Serviscentral i ställverksutförande bör förses med ljusbågsvakter för 
utlösning av inkommande brytare och berörd reservkraftbrytare. 

Ställverk ska förses med utrustning för 5-ledarövervakning. Samtliga 
huvudledningar ska övervakas. Ställverk ska ha jordningskopplare. 
Servisställverket uppbyggs enligt följande princip: 

• Servisbrytare och servissäkringar för inkommande matning från 
elleverantören. 

• Effektbrytare som huvudbrytare. 

• Strömtransformatorer och säkringar för elleverantörens 
energimätning. 

• Ventilavledare, grovskydd. 

• Universalinstrument. 

• Nätbrytare NB för reservkraftnät. 

• Reservkraftbrytare RB för reservkraftnät. 

• Förreglad brytare för mobilt reservkraftintag. 

• Erforderligt antal utgående grupper samt reservgrupper. 
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• Utgående grupper för anläggningar som inte ska 
reservkraftsförsörjas, ex vis motorvärmare etc. 

Servisställverket byggs med reservkraftsomkopplingsutrustning enligt 
MSB:s projekteringsanvisning för stationära reservkraftsystem typ MSB 
2022. 

4.2.1 Belysning 
Belysningsanläggningen ska utformas för den verksamhet som ska 
bedrivas. Riktlinjer i Ljuskulturs Belysningshandbok ”Ljus & Rum, AFS 
2000:42 och kommunens riktlinjer ska följas. 

För vissa rum anpassas belysningen till det system för AV-presentation 
som kommer att tillämpas. 

Väl avbländade armaturer ska användas inom ledningsplatsen för 
undvikande av luminanser på presentationstavlor. Inom anläggningen 
eftersträvas god luminansfördelning, samma ljusfärg och låga 
bländningseffekter. 

Belysningsanläggningen är inte bidragsberättigad. 

4.2.2 Nödbelysning 
Nödbelysningsanläggning och vägledande belysning ska installeras enligt 
för objektet upprättad brandskyddsdokumentation eller gällande regler. 

Nödbelysningsarmaturer bör vara av typen diodarmaturer med inbyggda 
batterier som matas från belysningsgrupper. Drifttid ska vara minst 1 
timme. 

I reservkraftrum och teknikrum ska installeras nödbelysning i form av 
handstrålkastare LED. 

4.2.3 Hinderljus 
I mast/ torn monteras hinderljus för konstant drift om myndigheten så 
kräver. Armatur ska vara av typ LED. Armatur förses med säkerhets-
brytare i torntopp. Larm ska utgå vid frånslagen säkerhetsbrytare. 

 

4.3 Avbrottsfri elförsörjning, UPS-system 
För vissa typer av avbrottsfri elförsörjning -UPS är det neutralledaren 
som utgör systemnolla på sekundärsidan. Av den anledningen måste 
alltid inkommande matningar till UPS-system utföras med 3-polig 
brytare dvs. neutralledaren får inte brytas. 

Vid projekteringen ska utrustningar för avbrottsfri elförsörjning 
klassificeras enligt SS-EN 62 040-3 VFI-SS-111. 
Den avbrottsfria elförsörjningen strömförsörjer företrädesvis prioriterad 
utrustning för ledningssystem, DUC och eventuell reservbelysning. 

UPS-systemet är konstant inkopplat mellan nät/reservkraftaggregat och 
belastningen och har följande uppgifter: 

• Utgöra filter och skydda prioriterade system mot störningar 

• Överbygga växlingstider mellan nät och reservkraftaggregat 

• Upprätthålla funktioner för prioriterade system vid bortfall av 
både nät och reservkraft. 
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UPS-systemet dimensioneras och utformas utifrån krav på uthållighet 
och tillgänglighet. 

I projekteringsskedet har en noggrann effektberäkning genomförts för 
slutlig dimensionering av UPS- systemet. 

Det ska ställas stora krav på utrustningens tillförlitlighet och 
materialkvalitet. All materiel bör vara av ett väl representerat och 
välrenommerat fabrikat med god reservdelsförsörjning och väl utbyggd 
serviceorganisation. 

Inom denna anläggning installeras i Telerum: 

• UPS-aggregat … kVA med inbyggda batterier 

• UPS-fördelningscentral med förbikopplare installeras. 

UPS-matad undercentral installeras i telerum. 

Anläggningen ska utgöras av dubbelkonverterande on-line växelströms-
UPS 400V/400V AC med inbyggd automatisk förbikopplingsfunktion. 

UPS-systemet levereras med yttre säkrings- och brytarcentral. 

I den yttre centralen för UPS-systemet ska det finnas erforderliga yttre 
brytare för brytning samt förbikopplare för inkoppling av last direkt till 
nät. Förbikopplare ska vara förreglad mot UPS-systemet. 

Batteri 

Batteri ska vara av ventilreglerad typ och vara tillverkade för en för-
väntad livslängd på minst +10 år. Batteri dimensioneras för en drifttid 
av ca 15 minuter.  

Distribution 

I telerum monteras UPS- central för distribution i rummet. 
UPS- central utförs med övervakade personskyddsautomater/ 
dvärgbrytare. Säkringsstorlek och karakteristik projekteras utifrån vald 
installerad utrustning och beräknad kortslutningsström. 

 
4.4 Elmiljö 
Brandstationen ska ges skydd mot överspänningar.  

Elmiljö påverkas av på vilket sätt skyddsutjämning och jordning 
utformas. Följande principer bör tillämpas: 

• Ledningslokaler och övriga brandstationen ska tillhöra samma 
elmiljözon och anslutas via gemensam intagspunkt. 

• Ringlina förläggs runt fastigheten och ansluts till 
intagsplåt/huvudjordningsskena och åskskyddsanläggning. 

• Bottenplattans armering sammanbinds enligt SEK:s handbok 
413, senaste utgåva och ansluts till intagsplåt/huvudjordnings-
skena samt ringlinan på ett flertal ställen. 

• Inkommande VVS-system ansluts enligt SEK:s handbok 413. 

• Huvudjordningsskena monteras på vägg i elrum 106. 

• Jordskena installeras även i telerum 205 med anslutning till 
armering samt till huvudjordningsplint.  
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• Jordelektrod anordnas och ansluts till huvudjordnings-skena via 
jordledare. Jordelektrod ska innehålla krav gällande 
reservkraftsystemets systemjordning.  

• Reservkraftsystemet ansluts till huvudjordningsskena. 

• Mast förses med egen åskskyddsjordning som ansluts till 
huvudjordningsskena. Skyddsledare förläggs på var sida om 
kablage mellan mast och huvudjordningsskena. 

• Kanalisation som kabelstegar, ledningsrännor, belysningsskenor, 
fönsterbänkskanaler mm ska i största möjliga omfattning 
utformas som ett ”förgrenat jordplan” och vara väl ansluten till 
skyddsutjämningen. Utrustningar ska jordas mot jordplanet. 

• Byggnaden förses med åskskydd enligt SS-EN-62305-3  
Åskskydd - Del 3: Skydd mot skador på byggnader och personer, 
i omfattning enligt fastighetens riskanalys. 

• Manöverkablar för reservkraftsystem utförs skärmade. 

• Kabelskärm ska anslutas 360° till kapslingar för utrustning till 
reservkraftsystem. 

• Kablar som kan störa varandra ska förläggas på skilda kabel-
stegar eller i skilda kabelkanaler. 

• Utrustningen ska uppfylla krav på utstrålad störning (emission) 
och tålighet mot störningar (immunitet) enligt Generic Standard 
SS-EN 61000-6-3 respektive SS-EN 61000-6-2. 

• MSB:s centralupphandlade reservkraftsystem är utrustat med 
transientskydd i instrumentskåpen. 
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5 VVS-system 
Tekniska lösningar utförs i samråd med kommunens energirådgivare och 
VVS-ansvariga.  

Inkommande rörledningar till brandstationen ska anslutas till jordskena 
vid en intagspunkt, gäller inte plaströr. 

Inkommande ledningar till brandstationen förses med skydd mot 
galvaniska strömmar. 

 

5.1 Dimensioneringsförutsättningar 
• Dimensionerande rumstemperatur i teknikrum för el-, tele- och 

datautrustning: +24 oC ± 2 oC. 

• Ljudkrav i rum för ledningsfunktioner: 35 dB(A). Ljudavgivning 
från installationer. 

• Ljudnivå 7 meter från ytterväggsgaller för reservkraften ska inte 
överstiga 65 dBA. 

 

5.2 Luftbehandling 
Ledningslokaler förses med allmänventilation och möjlighet för forcering. 
 
Omkopplare för stopp av samtliga luftbehandlingsaggregat i 
brandstationen i samband med en olycka installeras inom 
ledningsplatsen med följande lägen: ”Normalventilation – Stopp”. 

 

5.3 Vatten -och Värmeförsörjning, 
Spillvatten 

Värmeförsörjning sker med fjärrvärme från undercentral i 
brandstationen. Ordinarie fjärrvärmeförsörjning har angetts som 
tillförlitlig även vid elavbrott. 

Vatten och spillvatten ansluts till de kommunala näten. 

Telerum ska inte innehålla genomgående värme-, vatten- eller 
spillvattensledningar. Endast rörledningar för kylning av teknik får 
placeras inne i rummet. Rumskylare och rörledningar placeras och 
utformas så att risk för läckage eller kondens på utrustningen inte 
uppkommer. 

5.3.1 Vattenförsörjning 
För att kunna upprätthålla en fungerande ledningsfunktion behöver 
försörjningen av vatten vara omhändertagen när samhällets funktioner 
inte fungerar på normalt sätt. 
UV-bestrålare installeras på inkommande kommunalt vatten. 

Vid driftstörning eller avbrott på kommunalt vattenförsörjningssystem 
ska en planering finnas hur personalen förses med dricksvatten och 
sanitetsvatten (wc) för att kunna verka under en längre tid i 
brandstationen och ledningsplatsen. 
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Reservvattentäkt utförs med borrad djupbrunn för reservvatten-
försörjning till ledningsrummen och prioriterade delar i 
räddningsstationen samt eventuellt för fyllning av räddningstjänstens 
tankbilar om tillräcklig kapacitet erhålls från djupbrunnen. 

Vattenanalys skall utföras på reservvattenförsörjningen för att 
säkerställa dricksvattenkvaliteten. 

En utslagsback installeras med ett tappställe för omsättning och 
provtagning på brunnsvatten. 

Djupbrunnen tas i bruk vid utebliven kommunal vattenförsörjning.  

I övrigt är djupbrunnen bortkopplad från vattensystemet. 
Vattenförsörjning förses med en omkopplingsanordning så att 
reservvattensystemet inte kan vara inkopplat samtidigt med kommunalt 
vattensystem. Omkopplingsanordning utförs med ventiler och flyttbart 
rör för kommunaltvatten alternativt reservvatten. 

Alternativt portabel lösning med tankbil/lastväxlartank utreds och 
bestäms vid upprättande av systemhandling. 

 

5.4 Kyla 
Kylproduktionsanläggningen för teknikkyla i Telerum installeras.  
Kylmedelskylare placeras med fördel på yttertak för att försvåra 
skadegörelse och sabotage.  

Köldbärarsystemet och rumskylare för teknikrum bör dimensioneras för 
möjlighet till kylning av ytterligare installation av teknik i framtiden.  

Rördragning inom teknikrum minimeras så att eventuellt läckage eller 
kondens inte kan skada installerad utrustning. 

Fjärrkyla finns inte som alternativ i området. Här behöver en annan 
lösning ses över. En lösning som Adven gärna testar är någon typ av 
sorptionskyla, vilken nyttjar fjärrvärmenätet för att drifta kyla i en 
byggnad. Här är intresset från Adven så stor att man skulle kunna se 
brandstationen som ett pilotprojekt för denna typ av lösning och därmed 
vara beredd att finansiera mer av denna lösning för eget lärande. Själva 
behovet av kyla och hur den ska lösas behöver utredas vidare i 
projekteringen. 

 

5.5 VVS-installationer för reservkraft 
VVS-installationer för reservkraftaggregat utförs enligt 
”Projekteringsanvisning reservkraftsystem typ MSB 2022 Stationära”. 
Anläggningen ska bestå av ett helautomatiskt dieselelverk, för 
preliminära effekter se avsnitt Reservkraftsystem 4.1. 
Vad som ingår i reservkraftsleveransen framgår av projekterings-
anvisningen. 
 
Kylluft reservkraftrum: dimensioneras för 100 % last vid +27 °C. 
Reservkraftsrummet förses med fläktstyrd frånluftsventilation för 
ventilation av rummet när aggregaten inte är i drift. 
Rumstemperatur reservkraftrum vid drift: max 10 grader högre än 
dimensionerande utomhus temperatur och vid stillestånd ca +18°C. 
Reservkraftrum förses med frånluftsventilation 0,7 l/s,m² när 
reservkraftaggregat inte är i drift och rumstemperatur min +18°C. 
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Larm hög rumstemperatur: +40 °C. 
Larm låg rumstemperatur: +15 °C. 
 
Bränsletankens volym begränsas och dimensioneras för 75 % last under 
minst 3 dygns drift. Storlek på bränsletanken fastställs under 
projekteringen. För ytterligare uthållighet i sju dygn upprättas 
åtgärdsplan för att klara försörjning av bränsle till 
reservkraftaggregaten. 
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6 IT- och Telesystem 
Prioriterad utrustning för lokal ledning, kommunikation och operativa 
uppgifter ska strömförsörjas via avbrottsfri el. Omfattning bestäms i 
kommande systemhandling. 

Samtliga system ska vara uppbyggas med standardmateriel. Samtliga 
centralutrustningar, stativ, apparatskåp etc. ska anslutas mot 
skyddsutjämningssystem. 

 

6.1 Larm, passerkontrollsystem 
 

6.1.1 Fastighetsövervakning 
Larmöverföringsutrustning för överföring till larmcentral installeras. 
Felavhjälpning av prioriterade system (A-larm) ska kunna ske av 
jourpersonal dygnet runt. 

Följande fastighetslarm installeras för reservkraftrum och sänds till 
larmmottagare: 

• Brandlarm 

• Översvämningslarm (läckagelarm) 

• Summalarm från reservkraftaggregatets styrutrustning 
 

Följande fastighetslarm installeras för telerum och sänds till 
larmmottagare: 

• Temperaturlarm 

• Brandlarm 

• Översvämningslarm (läckagelarm i/vid rumskylare) 
 

6.1.2 Säkerhetssystem 

Brandlarmsystem 

Fastigheten förses med brandlarmsystem enligt för projektet upprättad 
brandskyddsbeskrivning och med krav enligt gällande SBF 110. 

Inbrottslarmsystem 

Inbrottslarm installeras i delar av brandstationen. Systemet ska i 
tillämpliga delar vara utförda enligt SSF 130:8, larmklass 1. Systemet 
ska utföras som en blandning av skalskydd och försåtsskydd i 
teknikrum.  

Systemet ska integreras med passagesystemet. Larm ska 
vidarebefordras till larmmottagare. 

TV-övervakningssystem 

Om TV-övervakningssystem installeras kan kameror installeras på 
exempelvis följande platser: 
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• Vid huvudentré 

• I vagnhall 

• Vid vagnhallsportar 

Kamera bör vara IP-baserad av typ Web-kamera av god kvalitet. 
Systemet ska förses med loggfunktion. 

 

6.1.3 Passerkontrollsystem 
För kontroll, indikering och manövrering av dörrar som endast behörig 
person ska ha tillträde till ska ett passerkontrollsystem installeras. 
Dörrmiljöer i ledningslokaler med tillhörande teknikutrymmen 
(reservkraftrum, elrum, telerum) ansluts till i fastigheten installerat 
system. Systemet integreras med utalarmeringssystemet.  

 

6.2 Kommunikationssystem 
 

6.2.1 Rakel 
Inom ledningsrummen ska mobiltäckning finnas för Rakel-systemet.  
För att kompensera för byggnadens eventuella skärmning installeras en 
repeater med yttre antenn och inomhusantenner placerade så att full 
täckning erhålls inom ledningslokalerna. MSB:s riktlinjer för repeatrar 
ska följas. 

 

6.2.2 Telefoni 
Telefonsystemet ska företrädesvis användas i den dagliga verksamheten 
men ska även uppfylla ställda krav för användning i stabsarbetet vid 
samhällsstörningar. Installerad materiel ska uppfylla kraven enligt Post- 
och telestyrelsens författningssamling (PTSFS) och svensk standard 
(SS). 

Räddningstjänsten ska vara ansluten till förbundets växel. 
Kommunen ska kunna nå sin telefoni via den egna fiberförbindelsen. 

Inom ledningslokalerna ska det finnas täckning för mobiltelefoni.  

 

6.2.3 Datakommunikation 
Accesspunkter för trådlöst nätverk ska finnas inom ledningslokalerna, 
gästnät ska vara tillgängligt i detta nät. 

Datakommunikationsutrustning för kommunikation mot kommunens 
serverhall och ledningsplatsen ska anslutas till UPS-kraft. 

Datakommunikation för samverkande organisationer 

Inom ledningslokalerna ska det finnas möjlighet för samverkande 
organisationer att koppla upp sig direkt mot Internet för att kunna 
vidareansluta mot egna nätverk, se trådlös datakommunikation. Denna 
lösning ska inte förhindra möjligheten att exempelvis etablera VPN-
tunnlar. 

Trådlös datakommunikation 
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Funktionen ska tillåta att användare, via trådlös anslutning, ska kunna 
logga in med samma funktionalitet som vid trådbunden anslutning. 
Dessutom ska gästdatorer kunna ansluta mot Internet (inte till 
Intranätet) via det trådlösa nätverket. 

 

6.2.4 Radio/TV 
Ett TV-system för mottagning av markbundna TV-sändningar (SVT1, 
SVT2 och TV4) och rundradiosändningar FM 87,5-108 MHz ska 
installeras.  

Centralutrustningen installeras lämpligast i stativ i telerum, alternativt 
på annan strategisk plats i fastigheten. Systemet byggs för distribuerad 
digital TV-signal med lokalt placerade digitalboxar.  

Antenner ska monteras i antennmast, eller motsvarande, med 
utförandekrav lika övriga antenner. Ska extern kabel-TV via exempelvis 
fiber installeras ska omkopplare mellan systemen finnas så att man kan 
välja eget antennsystem. 

Placering av uttag enligt kapitel 3. 

 

6.2.5 Mast/Torn 
På brandstationens gård etableras en mast, med preliminär höjd 24 
meter som bärare av erforderliga antenner. Masten ska klara 3 m2 i topp 
och 2 m2 utefter näst högsta sektionen. Bottensektionens sida får inte 
överstiga 3,5 meter. Mast ska förses med godkänt fallskyddssystem 
bestående av glidskena och glidsko, kabelfästen max 900 mm cc och 
vad som i övrigt erfordras för en komplett mastinstallation. 

Samtliga muttrar i skruvförband ska vara säkrade mot lossning med två 
diagonalt placerade körnslag med undantag av muttrar i fundamentets 
skruvförband vilka ska förses med kontramutter. Inriktning ska utföras 
till en maximal lutning av 4mm/10m. 

Förbudsskyltning och varningsskyltning utförs enligt AFS 2020:1. 

Mastfundament och jordlinenät utförs enligt bilaga, åskskyddsjordning 
ska utföras och samordnas med övriga entreprenader. 

Hinderbelysning 

Hinderbelysning godkänd av Transportstyrelsen, med en ljusstyrka 
större än 20 cd och med ett börvärde på 30 cd, ska om så erfordras 
monteras i mastens topp. Kommunen inhämtar uppgifter från 
Försvarsmakten respektive Transportstyrelsen om krav på 
hinderbelysning föreligger. 

Kabel för hinderbelysning ska monteras med pohlklammer eller FIMO-
klammer av rostfritt stål med minst 50mm avstånd från antennkablar. 
Hinderbelysning ska anslutas mot reservkraft. Armaturen bör vara av 
LED-typ. 

Tillstånd 

För uppförande av mast ansöks om byggnadslov samt tillstånd 
respektive ändring av tillstånd att inneha och använda radiosändare hos 
Post- och telestyrelsen. Tillstånd för repeater söks hos respektive 
operatör. 

846



22 

Begäran om miljösamråd tillställs länsstyrelsen. 
Tillstånd avseende uppförande av mast ansöks även hos 
Transportstyrelsen, Affärsverket LFV och Försvarsmakten. 

Projektören ska tidigt i projekteringsskedet vara beställaren behjälplig 
med underlag för ansökningshandlingar avseende mastens höjd och 
placering samt tillstånd för repeater och radiosändare. 

Antenner 

Antenner för fast installerad RAKEL-utrustning bör vara typ dipolantenn. 
Antenner för utalarmering etc. ska vara enligt leverantörens 
anvisningar. Antenner ska vara likströmsjordade. 

Samtliga muttrar i skruvförband tillhörande antennfästen och antenner 
ska säkras mot lossning med kontramutter. 

 

6.3 IT-infrastruktur 
Infrastrukturens uppbyggnad ska säkerställa datakommunikations-
vägarna mellan ledningslokalerna och aktuell serverhall (inkl. den 
kommunala ledningsplatsen) genom redundanta fiberanslutningar med 
geodiversitet.  

Internetleverantörens ÖP (överlämningspunkt) är lokaliserad i ……..  

Fiberservis från kommunens fibernät termineras lämpligast i 
brandstationens telerum.  

 
 
6.4 Visualisering 
För att kunna planera resurser och förmedla aktuell lägesinformation 
t.ex. lägesbilder, kartor, dagböcker etc. vid olika typer av insatser ska 
ett övergripande presentationssystem etableras inom ledningsplatsens 
lokaler. Omfattning och uppbyggnad av teknikstöd ska anpassas till 
organisationens arbetssätt samt de risker och beredskapsnivåer som 
kan förutses i samverkan med andra aktörer.  

Utformning av systemlösningar anpassas till verksamheten. Systemet 
bör byggas så att det blir lättanvänt eftersom många olika personer ska 
kunna klara handhavandet både i vardagen och vid en samhällsstörning. 

Samlad lägesinformation ska också kunna förmedlas till förbundets 
kommunledningsplatser, andra räddningstjänsters ledningsplatser, 
samverkande aktörers ledningsplatser samt vid behov till länsstyrelsens 
ledningsplats. 

Visualiseringssystemets omfattning presenteras i avsnitt 3.3 
Ledningslokaler. 

Verksamhetsberoende utrustning för presentation- och visualisering 
upphandlas förslagsvis av kommunen i ett så sent skede som möjligt för 
att ge så aktuell och modern utrustning som möjligt till inflyttningen. 
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6.5 Utomhusvarning 
Varningssystemet utomhus består av totalt ca 4 500 ljudsändare som är 
installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda 
områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla 
typer av faror. 

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan 
kommunerna är användare och ansvarar för drift och underhåll. 
Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga 
byggnader 

Platsutrustning 

Platsutrustning för varningssystem M 95 placeras i samråd med 
räddningstjänsten. Platsutrustning består av dator, skärm, tangentbord, 
pekdon och manöverpanelen.  

Flyttning beställs från MSB. 

Centralutrustning 

Centralutrustning för systemet installeras i telerum. 

Strömförsörjning 

Systemet matas med 230V UPS-kraft. För utrustningar/positioner enligt  
nedan ska 2-vägs jordade eluttag för 230V UPS-kraft installeras.  

-  Vid manöverpanel 1 st. 2-vägsuttag 

-  Vid PC-station 2 st. 2-vägsuttag 

Ledningssystem 

Trunkkablage bestående av 4 st. trunkkablar ingående i fastighetsnätet 
installeras mellan nätstativ och stativ för centralutrustningen. 

Dokumentation 

Dokumentation av utrustningar som ingår i varningssystem upprättas av  
MSB. Övrigt ledningsnät inmäts och dokumenteras i respektive system. 

 
7 Utbildning 
Räddningstjänstens- och kommunens driftpersonal ska utbildas i alla 
tekniska system för att säkerställa robusta driftförhållanden och 
möjlighet att själva återställa systemen efter eventuella ofrivilliga 
avbrott. 
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8 Bidragsberättigade kostnader  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-29 KS 2020/304 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med 
anledning av att kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund har ansökt om medlemskap - godkännande av 
förbundsordning och samverkansavtal 
 
Dnr KS 2020/304 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 
sex medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt 
om medlemskap i RSG. Lilla Edets kommun ansökte genom beslut i 
kommunfullmäktige 2022-01-24 § 8 om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
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 resurser talar för att RSG ska bli ett större förbund genom 
att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  
 
Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 
medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 
kommunerna att ingå i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda 
ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att 
anslutas till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir 
klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats.  
 
Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 
anslutning till RSG har beslutet formulerats så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan 
ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-29 
Tjänsteutlåtande från Räddningstjänsten Storgöteborg 
Förbundsordning, bilaga 1 
Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, 
Lilla Edet, Tjörn och Stenugnsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 2. 
Förbundsordning, bilaga 3. 
Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, 
Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 4. 
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Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för 
räddningstjänst inom kommunen. RSG är ett kommunalförbund organiserat med 
förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige idag bestående av kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Räddningstjänstförbundet bildades 
1993 då Göteborg och Mölndal började samverka genom bildandet av 
Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har kommunerna 
Kungsbacka (1997), Härryda (1999), Partille (1999) och Lerum (2007) anslutits till 
förbundet.  
 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har vid tiden kring månadsskiftet 
januari/februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap i RSG. De tre 
kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den kommunala 
räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF).  
 
Under 2020 och 2021 mottog RSG intresseanmälningar om medlemskap i RSG från var 
och en av kommunerna i SBRF. Ett uppdrag att utreda och bedöma förutsättningarna för 
ett eventuellt medlemskap i RSG för dessa kommuner har pågått inom RSG under året 
2021 och slutfördes i december 2021 då resultatet av utredningen presenterades i en 
rapport.  
 
SBRF har under en tid haft ökande utmaningar inom området ledning och styrning av 
verksamheten vilket medförde att organisationen under 2021 försattes i ett akut behov 
av stöttning från RSG. RSG har sedan dess lämnat stöd bland annat genom 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) där vissa av SBRF:s 
uppgifter helt eller delvis utförs av RSG genom att RSG tillhandahåller vissa 
befattningar/funktioner och vid behov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning.  
 
Trender i omvärlden 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 
inriktningen för RSG ska vara att bli ett större förbund genom att låta fler kommuner bli 
medlemmar i kommunalförbundet.  
 
Rent operativt samverkar kommunerna i RSG och SBRF tillsammans med andra 
räddningstjänster i närområdet sedan den 1 oktober 2019, i vad som idag benämns 
Västra Räddningsregionen (”VRR-samverkan”). Denna samverkan regleras 
huvudsakligen i två avtal. Genom avtal om samverkan vid räddningstjänst uppnås ett 
ömsesidigt resursutnyttjande inom hela VRR-området. Genom avtal om larmning och 
ledning tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till SBRF och ansluter SBRF till 
RSG:s ledningscentral. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
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medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund.  

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 
förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 
2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 
och Tjörn. 

 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
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Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg med anledning av att kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund har ansökt om medlemskap 

1. Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige överlämnar till 

medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta följande  

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn 

och Stenungsund. 

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 

och Tjörn. 

2. Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 

sex medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt 

om medlemskap i RSG.  

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 resurser talar för att RSG ska bli ett större förbund 

genom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 

kommunerna att ingå i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda 

ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att 

anslutas till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir 

klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats. 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 

anslutning till RSG har beslutet formulerats så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan 

ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
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3. Ärendet 

3.1 Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för 

räddningstjänst inom kommunen. RSG är ett kommunalförbund organiserat med 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige idag bestående av kommunerna Göteborg, 

Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Räddningstjänstförbundet bildades 

1993 då Göteborg och Mölndal började samverka genom bildandet av 

Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har kommunerna 

Kungsbacka (1997), Härryda (1999), Partille (1999) och Lerum (2007) anslutits till 

förbundet.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har vid tiden kring månadsskiftet 

januari/februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap i RSG. De tre 

kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den kommunala 

räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF).  

Under 2020 och 2021 mottog RSG intresseanmälningar om medlemskap i RSG från var 

och en av kommunerna i SBRF. Ett uppdrag att utreda och bedöma förutsättningarna 

för ett eventuellt medlemskap i RSG för dessa kommuner har pågått inom RSG under 

året 2021 och slutfördes i december 2021 då resultatet av utredningen presenterades i 

en rapport. 

SBRF har under en tid haft ökande utmaningar inom området ledning och styrning av 

verksamheten vilket medförde att organisationen under 2021 försattes i ett akut behov 

av stöttning från RSG. RSG har sedan dess lämnat stöd bland annat genom 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) där vissa av SBRF:s 

uppgifter helt eller delvis utförs av RSG genom att RSG tillhandahåller vissa 

befattningar/funktioner och vid behov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning.  

Trender i omvärlden 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 

inriktningen för RSG ska vara att bli ett större förbund genom att låta fler kommuner 

bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Rent operativt samverkar kommunerna i RSG och SBRF tillsammans med andra 

räddningstjänster i närområdet sedan den 1 oktober 2019, i vad som idag benämns 

Västra Räddningsregionen (”VRR-samverkan”). Denna samverkan regleras 

huvudsakligen i två avtal. Genom avtal om samverkan vid räddningstjänst uppnås ett 

ömsesidigt resursutnyttjande inom hela VRR-området. Genom avtal om larmning och 

ledning tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till SBRF och ansluter SBRF till 

RSG:s ledningscentral. 
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3.2 Ärendets politiska beredning 

3.2.1 Formalia 
Av RSG:s Förbundsordning framgår följande. 

16 § Inträde av ny medlemskommun  

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 

kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om 

anslutning av ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också 

beslutar om de justeringar av förbundsordningen som kan föranledas av att ny 

medlemskommun inträder i kommunalförbundet. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om 

ekonomi och verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Ansökan om medlemskap ska enligt 16 § i förbundsordningen beredas inom RSG och 

behandlas av RSG:s förbundsfullmäktige för att därefter beslutas av respektive 

medlemskommun. I 11 § regleras medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 

och inom ramen för detta finns ett forum som kallas medlemssamråd. Vid samrådet 

deltar respektive medlemskommun med två representanter vardera, oftast 

kommunalråd. Från RSG medverkar förbundsstyrelsens presidium inklusive 

tjänstepersoner i RSG såsom förbundsdirektör och räddningschef.  

3.2.2 Beredning i medlemssamrådet 
Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Den 28 oktober 2021 hölls medlemssamråd där frågan om utökat 

förbund diskuterades och RSG:s medlemssamråd uttryckte en vilja att välkomna de 

aktuella kommunerna att ingå i RSG. Detta resulterade i att ett gemensamt extra 

medlemssamråd hölls den 2 december 2021 mellan RSG och SBRF:s 

medlemskommuner där en tydlig och politisk viljeinriktning och samsyn till fördjupad 

samverkan mellan RSG och kommunerna i SBRF framkom. Samsyn rådde att under 

2022 fortsätta bereda ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 

Stenungsund att anslutas till RSG senast den 1 januari 2023. Samtliga mötesdeltagare 

var överens om vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir klar under innevarande 

mandatperiod.  

3.2.3 Ärendets gång 
Som ovan nämnts inkom medlemsansökningar från samtliga tre kommuner kring 

månadsskiftet januari/februari 2022.  

För att möjliggöra beslutsfattande hos RSG:s medlemskommuner under innevarande 

mandatperiod togs en tidplan med korta hålltider fram.  

• Förbundsstyrelse 10 februari 2022 

• Extrainsatt medlemssamråd 10 mars 

• Extrainsatt medlemssamråd och gemensamt medlemssamråd  

(RSG och SBRF) 23 mars 
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• Medlemssamråd 7 april 

• Förbundsstyrelse 21 april 

• Extra förbundsstyrelse och extra förbundsfullmäktige 11 maj 

• Beslut hos medlemskommunerna maj-okt 

• Datum för anslutning den 1 januari 2023 
 

Den 10 februari 2022 utsåg förbundsstyrelsen (FS) en politisk beredningsgrupp inför 

beslut om utökat kommunalförbund främst för att bereda frågan kring politisk 

representation i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Gruppen bestod av Anders 

Hyllander, ordförande FS (M), Lisa Andersson, vice ordförande FS (M) samt Ingrid 

Andreae, ledamot FS (S). Utgångspunkten har varit att ändra så lite som möjligt i 

förbundsordningen, att tillämpa nu gällande principer för exempelvis politisk 

organisation och representation samt medlemsavgiftens beräkning.  

Den politiska representationen som föreslås i förbundsordningen har beretts genom 

arbetsgruppen och sedan behandlats i medlemssamrådet där man kommit till samsyn. 

Vid det extrainsatta gemensamma medlemssamrådet den 23 mars 2022 presenterade 

RSG:s medlemssamråd förslaget till politisk sammansättning samt även 

medlemsavgifterna för de tre kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund. Därefter 

har Tjörn och Lilla Edet uttalat att de kvarstår med sina respektive 

medlemsansökningar. Stenungsund har ännu inte tagit ställning till om de vill kvarstå 

med sin medlemsansökan men planerar för ett beslut i KS den 9 maj 2022 och KF den 

12 maj 2022. Senare kommer beslut om anslutning fattas.  

Vid medlemssamrådet den 7 april 2022 fick RSG i uppdrag att gå vidare med ärendet 

enligt den ovan presenterade tidplanen samt att möjliggöra för kommunerna Tjörn och 

Lilla Edet att ansluta, även för det fall Stenungsunds kommun inte skulle fatta beslut 

om att ansluta till RSG. 

3.2.4 Alternativt förslag till beslut 
Viss osäkerhet råder således gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut 

om anslutning till RSG. Frågan har aktualiserats hur RSG ska agera i förhållande till 

kommunerna Tjörn och Lilla Edet för det fall Stenungsund beslutar att inte ansluta till 

RSG. Detta diskuterades vid medlemssamrådet den 7 april och vid samrådet rådde 

samsyn kring önskan om att ha ett alternativt beslutsförslag innebärandes en 
anslutning av Tjörn och Lilla Edet oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i 

frågan. 

3.3 Anslutning av nya medlemmar 

3.3.1 Utredningsuppdrag 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn har i december 2020 och Stenungsunds kommun har 

i juni 2021 inkommit med var sin intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. 

De tre kommunerna har, som nämnts ovan, sedan 1 januari 2017 organiserat den 

kommunala räddningstjänstverksamheten i det gemensamma kommunalförbundet 

SBRF. I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns kommun även 

utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av kommunalförbundet SBRF är 

påbörjad. 
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Förbundsdirektör Lars Klevensparr fick av RSG:s förbundsstyrelse i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund och utsåg Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för 

utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget skulle bedöma förutsättningarna för ett 

medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns och Stenungsunds kommuner och belysa för- 

och nackdelar av en förbundsutökning ur ett brett perspektiv. Utredningen påbörjades 

i januari 2021 avseende Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid 

halvårsskiftet samt färdigställdes i sin helhet i december 2021. Utredningen benämnd 

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 

Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg återfinns i 

bilaga 5. 

3.3.2 Utredningens överväganden och slutsatser 
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 organisationen Göteborgsregionen (GR) 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 genom VRR-

samverkan 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. Det kan i sin tur ge 

förutsättningar att etablera ytterligare specialförmågor och kompetenser inom det 

utökade förbundets område för att möta nya riskbilder, exempelvis höga hus och 

undermarksanläggningar såsom Västlänken. 

Det som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

är främst situationen inom kommunernas nuvarande räddningstjänstverksamhet i det 

gemensamma kommunalförbundet 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.  

Fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

bedöms klart överväga nackdelarna. Det är dock viktigt att de utmaningar som finns 

och som har identifierats i utredningen 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. 
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3.4 För RSG gällande principer 

3.4.1 Medlemsavgiftens konstruktion 
Medlemsavgiften består av två delar, medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet 

och medlemsavgift för pensionskostnader. I det följande avses medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, se vidare punkt 3.4.3 om princip för pensionskostnader.  

År 2017 beslutade medlemskommunerna att anta en ny beräkningsmodell för 
medlemsavgiften avseende räddningstjänstverksamhet. Tidigare medlemsavgifter för 

respektive kommun byggde på beslut om avgiftens storlek vid tillfället då kommunen 

anslöts till förbundet. Syftet med den nya beräkningsmodellen var att skapa en 

transparent och enkel modell för finansieringen av förbundet och modellen skulle vara 

möjlig att tillämpa vid eventuell utökning av förbundet.  

I fördelningsmodellen vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart för 

Göteborgs kommun samman. Grundavgiften för Göteborgs kommun motiveras av dess 

specifika riskbild avseende storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och 

infrastruktur samt hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig 

verksamhet. 

Beräkningarna i modellen utgår från 16 500 kronor/kvadratkilometer landareal, 442 

kronor/invånare samt 75 miljoner kronor i grundavgift för Göteborgs Stad. I 

beräkningsunderlaget används uppgifter från Statistiska centralbyrån per 2015-11-01 

för folkmängd och per 2015-01-01 för landareal. 

Den förändrade fördelningen fasades in med början 2019 och gäller fullt ut från och 

med 2021. Av medlemsavgiften grundar sig cirka 76 procent på folkmängd, cirka 8 

procent på landareal och resterande 16 procent utgörs av grundavgift (se punkt 3.4.2). 

3.4.2 Medlemsavgift för nya medlemskommuner 
Beräkningen av medlemsavgiften för de nya medlemskommunerna har gjorts med 

avseende på antal invånare och landareal enligt beskriven modell (se punkt 3.4.1). 

Beloppet har därefter räknats upp till samma nivå som 2022 års medlemsavgift.  

Grundavgift har bedömts motiverat för Stenungsunds kommun utifrån dess specifika 

riskbild med avseende på industri klassificerad som farlig verksamhet, motsvarande 

fallet med Göteborgs kommun (se punkt 3.4.1). Medlemssamrådet har enats om att 

grundavgiften för Stenungsunds kommun ska uppgå till 10 miljoner kronor. 

Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet enligt budget 2022 för de sex befintliga 

kommunerna summeras med ovan nämnda beräknade avgifter i 2022 års nivå för de 

anslutande kommunerna. Det totala beloppet avseende medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet per kommun ger därmed respektive kommuns 

procentuella andel i förbundet. Utfallet framgår av bilagda förbundsordningar, 

bilagorna 1 och 3. 

3.4.3 Princip för pensionskostnader 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas baserat på pensionsprognoser från KPA 

och RSG hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan kommunerna beräknas enligt 

fastställd andel för kostnadstäckning.  
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3.4.4 Princip för hyra 
När RSG bildades 1993 bestämdes att samma principer för kostnadstäckning ska 

tillämpas när RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning av någon av 

medlemskommunerna, oavsett vilken medlemskommun, eller av medlemskommun 
utsedd organisation, som är uthyrare. Samtidigt bestämdes att självkostnadshyra ska 

gälla som princip. 

Det som bestämdes vid bildandet har vidhållits vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Självkostnadsprincipen har också tillämpats när RSG hyr lokaler och fastigheter av 

medlemskommuner och kommunala fastighetsbolag. 

3.5 Reviderad förbundsordning och samverkansavtal 

3.5.1 Reviderad förbundsordning 
Nedan redovisas nu gällande förbundsordning samt de ändringar som föreslås gälla 

från den 1 januari 2023. Ändringarna anges kursiverade. Efter tabellen följer korta 

kommentarer till de ändringar som föreslås. 

Nu gällande förbundsordning Förbundsordning inkl. Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund 

Förbundsordning inkl. 
Lilla Edet och Tjörn  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna 
som ingår i 
kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, 
Partille, Lerum, Lilla 
Edet och Tjörn. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 21 
ledamöter och 21 ersättare. 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan. 
 
Göteborg ska utse 11 
ledamöter och 11 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  
Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 33 
ledamöter och 33 ersättare. 
Uppdraget som ordförande i 
förbundsfullmäktige innehas 
av ledamot från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget som 
första och andra vice 
ordförande innehas av 
ledamot från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan.  
Göteborg ska utse 17 
ledamöter och 17 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  

5 § 
Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige 
med 29 ledamöter och 
29 ersättare. 
Uppdraget som 
ordförande i 
förbundsfullmäktige 
innehas av ledamot 
från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget 
som första och andra 
vice ordförande 
innehas av ledamot 
från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna 
utser antal ledamöter 
och ersättare enligt 
nedan.  
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år. Första sammanträdet med 
nyvalda förbundsfullmäktige 
hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som  
ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Tjörn ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Stenungsund ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra år 
och räknas från och med den 
1 december samma år då val 
av kommunfullmäktige har 
ägt rum i hela landet. Första 
sammanträdet med nyvalda 
förbundsfullmäktige hålls i 
december samma år val av 
fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Göteborg ska utse 15 
ledamöter och 15 
ersättare.  
Mölndal ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Härryda ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Partille ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Lerum ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Tjörn ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är 
fyra år och räknas från 
och med den 1 
december samma år då 
val av 
kommunfullmäktige 
har ägt rum i hela 
landet. Första 
sammanträdet med 
nyvalda 
förbundsfullmäktige 
hålls i december 
samma år val av 
fullmäktige ägt rum i 
hela landet för 
förrättande av val som 
ankommer på de 
nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För 
förbundsfullmäktige 
gäller en särskild av 
förbundsfullmäktige 
antagen arbetsordning.  
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6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 9 ledamöter och 7 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 4 
respektive 2 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 14 ledamöter och 11 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 
Uppdragen som ordförande 
och andre vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska innehas 
av ledamöter som är 
folkbokförda medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste vice 
ordförande ska innehas av 
ledamot utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar.  
 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet 
ska det finnas en 
förbundsstyrelse med 
13 ledamöter och 10 
ersättare. Av 
ledamöterna och 
ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i 
Göteborg folkbokförda 
medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter 
och ersättare utom 
Göteborgs Stad men 
inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 
Varje övrig 
medlemskommun 
företräds av en 
ledamot och en 
ersättare folkbokförda i 
respektive 
medlemskommun. 
Uppdragen som 
ordförande och andre 
vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska 
innehas av ledamöter 
som är folkbokförda 
medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste 
vice ordförande ska 
innehas av ledamot 
utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 
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10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 
 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

 

  

Kommun Andel 

Göteborg 70,60%

Mölndal 6,61%

Kungsbacka 9,78%

Partille 3,72%

Härryda 4,51%

Lerum 4,78%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

Totalt 100,00%
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I 2 § anges vilka kommuner som ingår i förbundet och tillägg har gjorts av nya 

medlemmar. Av 5 och 6 §§ framgår den nya sammansättningen i förbundsfullmäktige 

och förbundsstyrelsen utifrån det förslag som förbundsstyrelsens beredningsgrupp 

utarbetat och som presenterats för och godkänts av medlemssamrådet. Förslaget 

gällande sammansättning för det fall enbart kommunerna Lilla Edet och Tjörn ansluter 

till förbundet har utgått från förslaget som inkluderar Stenungsunds kommun och 

sedan har antalet ledamöter minskats utifrån att en kommun faller bort, utan att 

principerna för fördelning av ledamöter har förändrats. Posten andre vice ordförande 

har införts och även en ordning för hur posterna ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande fördelas mellan medlemskommunerna för såväl 

förbundsfullmäktige som för förbundsstyrelsen. Fördelningen av samtliga 

medlemskommuners andelar i förbundet anges i 10 § och medlemskommunernas 

insyn och kontroll regleras i 11 §. Den nya texten i 11 § är ett tillägg för att synliggöra 

det medlemssamråd som har etablerats efter förbundets bildande och för att tydliggöra 
hur detta forum används samt vilken förväntan som finns avseende medlemskommuns 

deltagande.  

3.5.2 Samverkansavtal 
I samband med att RSG bildades träffade medlemskommunerna ett samverkansavtal, 

huvudsakligen till reglering av ekonomiska frågor som rör eller påverkar RSG och som 

är av sådan art att de inte bör regleras direkt i en förbundsordning. Med något 

undantag har liknande samverkansavtal träffats vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Samverkansavtalen har bland annat gällt finansiering, det egna kapitalet i RSG, 

överföring av avtal och tillgångar till RSG i samband med inträde samt principer för 

hyressättning. I samverkansavtalen har det även bestämts att RSG ska träffa separata 

överenskommelser med nya medlemskommuner beträffande pensioner för personal 

vars anställning övergår till RSG i samband med utvidgningar.  

De nu aktuella samverkansavtalen, bilagorna 2 och 4, motsvarar huvudsakligen de avtal 

som träffades vid tidigare utvidgningar av RSG. Det nu aktuella inträdet är förknippat 

med förhöjda kostnader för RSG under en övergångsperiod. Detta regleras i 2 § i 

samverkansavtalet om inträdesavgifter. 

RSG:s modell för medlemsavgift bygger på att medlemskommunernas räddningstjänst-
verksamhet håller samma nivå. Utredningen visar att de nya medlemskommunerna har 

brister inom ett flertal områden. Åtgärder för att bygga upp verksamheten och utjämna 

skillnaderna kommer att pågå under lång tid och kräva resurser, inte minst 

ekonomiska. RSG:s sex befintliga medlemskommuner ska inte finansiera de 

tillkommande kommunernas uppbyggnad. För att finansiera inträdet och 

uppbyggnaden tillämpas en inträdesavgift som beslutats uppgå till 15 miljoner kronor 

per år. Beloppet fördelas mellan de tre kommunerna baserat på inbördes andelar i 

förbundet.  

Beloppet räknas upp årligen enligt beslut om budgetuppräkning. De nya 

medlemskommunerna betalar fullt belopp de första fem åren, 2023–2027. Därefter 

trappas beloppet ner till 75 % år 2028, 50 % år 2029 och 25 % år 2030. Från och med 

2031 betalar de nya medlemskommunerna endast ordinarie medlemsavgift enligt 

gällande konstruktion för medlemsavgiften. 

Inträdesavgiften ingår inte i underlaget för beräkning av medlemskommunernas 

andelsfördelning i förbundet. 
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4. Samverkan 
De fackliga organisationerna har fått kontinuerlig information i frågan och formell 

samverkan är planerad att ske under maj 2022.  

 

Vid framtagande av beslutsunderlaget har följande personer deltagit 

Utvecklingschef Carina Björkman, Ekonomichef Marie Karlsson, Jurist Marc Lindberg och 

Förbundsjurist Marie Caldenby 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist 
 

5. Bilagor 
1. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (9 kommuner) 

2. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

3. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (8 kommuner) 

4. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

5. Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna 

Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

Sändlista: 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

kommun@harryda.se 

kommun@kungsbacka.se 

kommun@lerum.se 

kontakt@molndal.se 

kundcenter@partille.se 

charlotte.blomqvist@kungsbacka.se 

madelene.johansson@partille.se 

bo.ekstrom@harryda.se 

markus.johanen@lerum.se 

christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se 

josefin.ludvigsson@molndal.se 
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Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, att gälla från och 

med den 1 januari 2023 

 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat 

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 

Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

3 § Ändamål och uppdrag 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv, 

hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Kommunalförbundet ansvarar för 

• att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),  

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt 

c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap). 

• att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som  

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

4 § Organisation och varaktighet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 33 ledamöter och 33 ersättare. 

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

än Göteborg. Uppdraget som första och andra vice ordförande innehas av ledamot från Göteborgs 

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 17 ledamöter och 17 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  
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Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Stenungsund ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år och räknas från och med den 1 december samma år 

då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Första sammanträdet med nyvalda 

förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för 

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 14 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna och ersättarna ska 6 respektive 3 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av 

Göteborgs Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom 

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

medlemskommun. Uppdragen som ordförande och andre vice ordförande för förbundsstyrelsen ska 

innehas av ledamöter som är folkbokförda medlemmar i Göteborgs kommun. Uppdraget som förste 

vice ordförande ska innehas av ledamot utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets 

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter 

det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att  

• leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig 

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

• övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att 

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de 

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor, 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

• att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större 

investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift. 

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

7 § Revisorer och ansvarsfrihet 
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 9 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av 

kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den 

1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka 

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.  

9 § Digital anslagstavla  
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar  

 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år med två företrädare per 

medlemskommun. Vid sådana möten ska en kommun i första hand företrädas av kommunalråd eller 

annan politiker.  

12 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%
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13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska 

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

15 § Lån, borgen och förvärv  
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller 

tomträtt.  

16 § Inträde av ny medlemskommun 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av 
ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den 

huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.  

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

18 § Likvidation och upplösning  
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att 
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att 
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation.  

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs 
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.  
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Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

19 § Tvister  
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas 

genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan 

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners 
fullmäktige.  
 

21 § Ikraftträdande 
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2023.  
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Bakgrund 
Kommunerna Göteborg och Mölndal samverkar sedan den 1 januari 1993 inom räddningstjänsten i 

kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan ”RSG”). Den 1 januari 1997 

inträdde Kungsbacka kommun som medlem i RSG. Den 1 maj 1999 inträdde kommunerna Härryda 

och Partille som medlemmar i RSG. Den 1 januari 2007 inträdde Lerums kommun som medlem i RSG. 

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund samverkar sedan den 1 januari 2017 inom 

räddningstjänsten i kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (nedan ”SBRF”).  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har under 2022 ansökt om medlemskap i RSG. 

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

1 § Inträde 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund inträder den 1 januari 2023 som medlemmar i RSG. 

2 § Inträdesavgifter 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska under åren 2023-2030, utöver medlemsavgifter, 

även betala inträdesavgifter. För åren 2023-2027 uppgår den årliga inträdesavgiften till 15 miljoner 

kronor, för år 2028 uppgår inträdesavgiften till 11,25 miljoner kronor, för år 2029 uppgår 

inträdesavgiften till 7,5 miljoner kronor och för år 2030 uppgår inträdesavgiften till 3,75 miljoner 

kronor. Beloppen gäller för de förutnämnda kommunerna tillsammans. Från och med 2024 ska 

inträdesavgiften räknas upp på samma sätt som RSG:s budget räknas upp, enligt beslut av 

förbundsfullmäktige. 

Varje inträdesavgift ska fördelas mellan förutnämnda kommuner i proportion till deras andelstal i 

förbundet vid inträdet. Andelstal framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid inträdet. 

Betalning ska ske månadsvis till RSG enligt de rutiner som gäller för betalning av medlemsavgifter. 

Fiktivt exempel på hur mycket en kommun ska bära av inträdesavgifter: 

Andelen för kommun 1 uppgår till 5 %, andelen för kommun 2 uppgår till 7 % och andelen för 

kommun 3 uppgår till 8 %. Kommun 1 ska då bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter 

(5/20=0,25). 

Fiktivt exempel för kommun som ska bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,25 7,50 3,75 

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

- 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

15,00 15,45 16,07 16,87 17,55 13,55 9,22 4,74 

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

3,75 3,86 4,02 4,22 4,39 3,39 2,30 1,19 
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3 § Eget kapital 
Genom inträdet erhåller kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund var sin andel i RSG:s 

tillgångar och skulder. Dessa kommuner ska därför tillskjuta kapital till RSG. Tillskottet ska baseras på 

eget kapital i RSG per den 31 december 2022 och de andelstal som framgår av den förbundsordning 

som träder i kraft vid inträdet. 

Förutnämnda kommuner ska betala sådant tillskott till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

4 § Balansposter vid inträdet 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska, var och en, träffa särskild överenskommelse 

med RSG till reglering av pensioner, semesterskulder och motsvarande för den personal i SBRF vars 

anställning övergår till RSG i samband med inträdet. 

Reglering ska ske genom betalning till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

5 § Tillgångar 
De anläggnings- och omsättningstillgångar som SBRF disponerar ska överföras till RSG. Undantag ska 

göras för eventuella fastigheter. Undantag ska också göras för tillgångar som RSG av befogad 

anledning inte önskar överta. Sålunda överförda tillgångar ska värderas till bokfört värde per den 

31 december 2022. 

RSG ska betala kontant likvid till SBRF motsvarande värdet på överförda tillgångar. Se 6 § om när 

betalningar ska ske. 

6 § Betalningar 
Betalningar enligt 3, 4 och 5 §§ ska ske inom en månad från det att samtliga relevanta 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2022 är fastställda, dock senast den 30 juni 2023. När möjligt bör 

betalningar samordnas. 

7 § Avtal 
Avtal där SBRF är part och där avtalet efter inträdet kan vara av betydelse i RSG:s verksamhet inom 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska överföras till RSG. Undantag ska dock göras för 

avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

Om överförda avtal är förknippade med kostnader för RSG som rätteligen ska belasta SBRF, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

Om SBRF enligt överförda avtal har uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

8 § Principer för kostnadstäckning vid hyra 
När RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning från någon av medlemskommunerna ska 

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

I samband med överföring av hyresavtal till RSG enligt 7 § och där någon av kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund, eller av kommunen utsedd organisation, är uthyrare ska avtalsvillkoren 

granskas och om behövligt ändras så att de gemensamma principerna för kostnadstäckning tillämpas. 
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9 § Principer för kostnadstäckning av pensioner 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas årligen baserat på pensionsprognoser från KPA och RSG 

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

10 § Informationshantering 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri 

tillgång till SBRF:s allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för 

verksamhetövergången. 

11 § Fullmäktige 
Detta avtal gäller under förutsättning att det har godkänts av fullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

Avtalet är upprättat i nio exemplar, av vilka parterna erhållit ett vardera. 

För Göteborgs kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Mölndals kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Kungsbacka kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Härryda kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Partille kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lerums kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lilla Edets kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Tjörns kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Stenungsunds kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, att gälla från och 

med den 1 januari 2023 

 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat 

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 

Partille, Lerum, Lilla Edet och Tjörn. 

3 § Ändamål och uppdrag 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv, 

hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Kommunalförbundet ansvarar för 

• att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),  

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt 

c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap). 

• att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som  

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

4 § Organisation och varaktighet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 29 ledamöter och 29 ersättare. 

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

än Göteborg. Uppdraget som första och andra vice ordförande innehas av ledamot från Göteborgs 

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 15 ledamöter och 15 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  
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Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år och räknas från och med den 1 december samma år 

då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Första sammanträdet med nyvalda 

förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för 

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

  

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 13 ledamöter och 10 ersättare. Av 

ledamöterna och ersättarna ska 6 respektive 3 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av 

Göteborgs Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom 

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

medlemskommun. Uppdragen som ordförande och andre vice ordförande för förbundsstyrelsen ska 

innehas av ledamöter som är folkbokförda medlemmar i Göteborgs kommun. Uppdraget som förste 

vice ordförande ska innehas av ledamot utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets 

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter 

det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att  

• leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig 

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

• övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att 

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de 

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor, 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

• att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större 

investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift. 

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

7 § Revisorer och ansvarsfrihet 
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 8 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av 

kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den 

1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka 

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.  

9 § Digital anslagstavla  
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar  

 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år med två företrädare per 

medlemskommun. Vid sådana möten ska en kommun i första hand företrädas av kommunalråd eller 

annan politiker.  

12 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

Totalt 100,00%
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Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska 

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

15 § Lån, borgen och förvärv  
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller 

tomträtt.  

16 § Inträde av ny medlemskommun 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av 
ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den 

huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.  

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

18 § Likvidation och upplösning  
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att 
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att 
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation.  

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs 
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.  

Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
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19 § Tvister  
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas 

genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan 

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners 
fullmäktige.  
 

21 § Ikraftträdande 
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2023.  
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Bakgrund 
Kommunerna Göteborg och Mölndal samverkar sedan den 1 januari 1993 inom räddningstjänsten i 

kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan ”RSG”). Den 1 januari 1997 

inträdde Kungsbacka kommun som medlem i RSG. Den 1 maj 1999 inträdde kommunerna Härryda 

och Partille som medlemmar i RSG. Den 1 januari 2007 inträdde Lerums kommun som medlem i RSG. 

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund samverkar sedan den 1 januari 2017 inom 

räddningstjänsten i kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (nedan ”SBRF”).  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har under 2022 ansökt om medlemskap i RSG. 

Stenungsunds kommun har därefter valt att inte fullfölja sin ansökan. 

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

1 § Inträde 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn inträder den 1 januari 2023 som medlemmar i RSG. 

2 § Inträdesavgifter 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska under åren 2023-2030, utöver medlemsavgifter, även betala 

inträdesavgifter. För åren 2023-2027 uppgår den årliga inträdesavgiften till 6 898 500 kronor, för år 

2028 uppgår inträdesavgiften till 5 173 875 kronor, för år 2029 uppgår inträdesavgiften till 

3 449 250 kronor och för år 2030 uppgår inträdesavgiften till 1 724 625 kronor. Beloppen gäller för 

de förutnämnda kommunerna tillsammans. Från och med 2024 ska inträdesavgiften räknas upp på 

samma sätt som RSG:s budget räknas upp, enligt beslut av förbundsfullmäktige. 

Varje inträdesavgift ska fördelas mellan förutnämnda kommuner i proportion till deras andelstal i 

förbundet vid inträdet. Andelstal framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid inträdet. 

Betalning ska ske månadsvis till RSG enligt de rutiner som gäller för betalning av medlemsavgifter. 

Fiktivt exempel på hur mycket en kommun ska bära av inträdesavgifter: 

Andelen för kommun 1 uppgår till 4 % och andelen för kommun 2 uppgår till 6 %. Kommun 1 ska då 

bära 40 % av sammanlagda inträdesavgifter (4/10=0,40). 

Fiktivt exempel för kommun som ska bära 40 % av sammanlagda inträdesavgifter: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 5,18 3,45 1,73 

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

- 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

6,90 7,11 7,32 7,54 7,77 6,00 4,12 2,12 

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

2,76 2,84 2,93 3,02 3,11 2,40 1,65 0,85 
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3 § Eget kapital 
Genom inträdet erhåller kommunerna Lilla Edet och Tjörn var sin andel i RSG:s tillgångar och skulder. 

Dessa kommuner ska därför tillskjuta kapital till RSG. Tillskottet ska baseras på eget kapital i RSG per 

den 31 december 2022 och de andelstal som framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid 

inträdet. 

Förutnämnda kommuner ska betala sådant tillskott till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

4 § Balansposter vid inträdet 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska, var och en, träffa särskild överenskommelse med RSG till 

reglering av pensioner, semesterskulder och motsvarande för den personal i SBRF vars anställning 

övergår till RSG i samband med inträdet. 

Reglering ska ske genom betalning till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

5 § Tillgångar 
De anläggnings- och omsättningstillgångar som kommunerna Lilla Edet eller Tjörn disponerar för 

räddningstjänsten, enskilt eller genom SBRF, ska överföras till RSG. Undantag ska göras för eventuella 

fastigheter. Undantag ska också göras för tillgångar som RSG av befogad anledning inte önskar 

överta. Sålunda överförda tillgångar ska värderas till bokfört värde per den 31 december 2022. 

RSG ska betala kontant likvid till överförande part motsvarande värdet på överförda tillgångar. Se 6 § 

om när betalningar ska ske. 

6 § Betalningar 
Betalningar enligt 3, 4 och 5 §§ ska ske inom en månad från det att samtliga relevanta 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2022 är fastställda, dock senast den 30 juni 2023. När möjligt bör 

betalningar samordnas. 

7 § Avtal 
Avtal där SBRF är part och där avtalet efter inträdet kan vara av betydelse i RSG:s verksamhet inom 

kommunerna Lilla Edet och Tjörn ska överföras till RSG eller annars hanteras på lämpligt sätt. 

Undantag ska dock göras för avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

Om överförda avtal är förknippade med kostnader för RSG som rätteligen ska belasta SBRF, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet och Tjörn ersätta RSG med motsvarande 

belopp. 

Om SBRF enligt överförda avtal har uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet och Tjörn ersätta RSG med motsvarande 

belopp. 

8 § Principer för kostnadstäckning vid hyra 
När RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning från någon av medlemskommunerna ska 

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

I samband med överföring av hyresavtal till RSG enligt 7 § och där någon av kommunerna Lilla Edet 

och Tjörn, eller av kommunen utsedd organisation, är uthyrare ska avtalsvillkoren granskas och om 

behövligt ändras så att de gemensamma principerna för kostnadstäckning tillämpas. 
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9 § Principer för kostnadstäckning av pensioner 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas årligen baserat på pensionsprognoser från KPA och RSG 

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

10 § Informationshantering 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri 

tillgång till SBRF:s allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för 

verksamhetövergången. 

11 § Fullmäktige 
Detta avtal gäller under förutsättning att det har godkänts av fullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

Avtalet är upprättat i åtta exemplar, av vilka parterna erhållit ett vardera. 

För Göteborgs kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Mölndals kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Kungsbacka kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Härryda kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Partille kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lerums kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lilla Edets kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Tjörns kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-05-26 KS 2021/292 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Fastställande av sammanträdestid för extra sammanträden 
under hösten 
 
Dnr KS 2021/292 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att 2022 är valår behöver vi planera för ytterligare ett 
kommunfullmäktige där samtliga val inför den nya mandatperioden kommer att 
förrättas.  
 
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige. Fullmäktige ska före november månads utgång fastställa budgeten för 
nästkommande år. 
 
För att lämplig lokal ska vara ledig och för att leverantören av webbsändningen ska 
kunna livesända föreslås en tisdag, den 22 november kl 18. Detta möte behöver föregås 
av både ett möte med fullmäktiges valberedning och ett extra kommunstyrelsemöte. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-26 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsesammanträde den 8 november kl 
13.00. 

2. Kommunfullmäktige fastställer valberedningens möte den 9 november kl 18.00. 
3. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktigesammanträde den 22 

november kl 18. 
 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-05-30 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-06-07 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Markupplåtelseavtal Vattenfall    § 

2022-05-03   

KS 2022/5 Markupplåtelseavtal  Skaven 6:5  

   
 Markupplåtelseavtal, Hanström 2:60 Maria Wagerland §17/2022 

2022-05-24   

KS 2022/272 Markupplåtelseavtal, Vattenfall 
Hanström 2:60 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Beslut gällande registreringslotterier Lödöse-Nygård 

hockeyklubb, LN70HC 
Maria Olegård §6/2022 

2022-04-29 Lödöse-Nygårds Hockyklubb  

KS 2022/228 Ansökan om lotteri Lilla Edets kommun, LN70HC Övriga delegeringsbeslut 
   
 Beslut gällande registreringslotterier Lilla Edets 

Hembygdsförening 
Maria Olegård §7/2022 

2022-04-29 Lilla Edets Hembygdsförening  

KS 2022/212 Ansökan om lotteri Övriga delegeringsbeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§13/2022 
2022-04-29 ***Sekretess***  

KS 2022/230 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Yttrande Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare 

fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande 
Elisabeth Linderoth §2/2022 

2022-04-29 Regeringskansliet  

KS 2022/215 Remiss av Utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en 
jämnare fördelning av boendet för vissa 

Övriga delegeringsbeslut 
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skyddsbehövande 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§14/2022 
2022-05-09 ***Sekretess***  

KS 2022/240 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§15/2022 
2022-05-09 ***Sekretess***  

KS 2022/241 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§16/2022 
2022-05-11 ***Sekretess***  

KS 2022/257 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Delegeringsbeslut om sommarerbjudande och 

engångssumma under semesterperioden 2022 
Marianne Piiroinen §5/2022 

2022-05-11   

KS 2022/259 Delegeringsbeslut om sommarerbjudande och 
engångssumma under semesterperioden 2022 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut om särskilda ersättningar för 

sjuksköterskor under semesterperioden 2022 inom 
Sektor socialtjänst 

Marianne Piiroinen §6/2022 

2022-05-11   

KS 2022/260 Delegeringsbeslut om särskilda ersättningar för 
sjuksköterskor under semesterperioden 2022 inom 
Sektor socialtjänst 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut om kompensation för flyttad 

semester för vissa befattningskategorier under 
semesterperioden 2022 inom sektor socialtjänst 

Marianne Piiroinen §7/2022 

2022-05-11   

KS 2022/261 Delegeringsbeslut om kompensation för flyttad 
semester för vissa befattningskategorier under 
semesterperioden 2022 inom sektor socialtjänst 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd avslag Carolina Allvin Bromar 

§17/2022 
2022-05-19 ***Sekretess***  

KS 2022/227 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§18/2022 
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2022-05-19 ***Sekretess***  

KS 2022/274 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Köpeavtal Hjärtum 14:87 Maria Wagerland §16/2022 

2022-05-25   

KS 2022/271 Köpeavtal Hjärtum 14:87 Köpeavtal 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS 2022.1582     Protokoll SBRF 2022-02-25                                    SBRF 

KS 2022.1596     Protokoll SBRF 11 maj 2022                                   SBRF 

KS 2022.1622     Skrivelse från Famna och Fremia                            Famna och Fremia 

KS 2022.1669     Styrelseprotokoll 2022-05-12 samt handlingar       SOLTAK AB 

KS 2022.1670     Bolagsstämmaprotokoll 2022-05-17 samt handlingar    SOLTAK AB 

KS 2022.1688     Tertialrapport 1 2022-04-30                                    SOLTAK AB 

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 Lena Töppner Nilsson
Sent:                                  Wed, 18 May 2022 11:15:48 +0000
To:                                      Tjörns kommun; Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'
Subject:                             Protokoll SBRF 2022-02-25
Attachments:                   Protokoll 25 februari 2022.pdf
Categories:                       KS

Hej  
 
Osäker på om detta protokoll skickats ut i till er, säkerställer därför genom att skicka det igen. 
 
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 Töppner Nilsson
Sent:                                  Thu, 19 May 2022 12:13:25 +0000
To:                                      Tjörns kommun; Kommunen; 'kommun@stenungsund.se'
Subject:                             Protokoll SBRF 11 maj 2022
Attachments:                   Protokoll Direktionen 11 maj §30-42.pdf
Categories:                       KS

Hej  
 
Bilägger SBRFs senaste protokoll från den 11 maj 2022. 
 
 
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:                                 Karin Liljeblad
Sent:                                  Tue, 24 May 2022 07:53:22 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             skrivelse till kommunstyrelsen och kommundirektören från Famna och Fremia
Attachments:                   skrivelse från Famna och Fremia om IOP för mottagande av flyktingar från 
Ukraina.pdf, Exempelsampling-Idéburet-Offentligt-Partnerskap.pdf

Till 
kommunstyrelsen och kommundirektören
 
 
Jag översänder en skrivelse från Famna och Fremia om IOP som modell för samverkan med civilsamhället 
och idéburen sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina. 
Jag bifogar också den exempelsamling som nämns i skrivelsen.
 
 
Vänligen 
 
Karin Liljeblad
Senior Branschexpert för idéburen välfärd
Fremia
+46 (8) 702 54 92
Klara Södra Kyrkogata 1
Box 16355
103 26 Stockholm
fremia.se
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2022-05-24 

 

  

Kommunstyrelsen samt 

kommundirektören  

 

 

IOP - en god modell för samverkan med civilsamhället och idéburen 

sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina 
 

Den ryska invasionen i Ukraina lämnar ingen oberörd. Städer bombas sönder och samman. 

Människor lider och dör. Ett stort antal människor är på flykt i Europa. Här i Sverige har enskilda och 

föreningar mobiliserat för att ge stöd och hjälp till dem som kommer hit. Det visar på civilsamhällets 

styrka.  

Över 34 000 ukrainska medborgare har, enligt Migrationsverket, sökt skydd i Sverige sedan den ryska 

invasionen inleddes den 24 februari. Nu flyr färre än i krigets inledande fas, men det kan snabbt 

ändras. Enligt Migrationsverkets prognos bedöms 80 000 personer från Ukraina söka skydd i Sverige i 

år. Prognosen är mycket osäker och beror på hur kriget i Ukraina utvecklas.1 

Fortfarande förhandlar regeringen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om 

ansvarsfördelningen för mottagandet och hur resurserna ska fördelas. Som företrädare för den 

idéburna sektorn och civilsamhällets organisationer skulle vi önska att besluten fanns på plats. Alla 

verkar dock överens om att vi den här gången ska försöka undvika misstagen från förra flyktingkrisen, 

vilket är positivt. Klart är att regeringen har lagt förslag om att kommunerna från 1 juli ska bistå 

med mer långsiktiga boenden till personer under tiden de har tillfälligt skydd enligt 

massflyktsdirektivet. Enligt förslaget får kommunerna skyldighet att ordna boende efter anvisning 

från Migrationsverket. 

Famna och Fremia, som samlar den idéburna sektorn och civilsamhällets organisationer, ser stora 

möjligheter till samverkan mellan de lokala civilsamhällesorganisationerna och kommunen i 

mottagande av flyktingar från Ukraina. Den idéburna sektorn och civilsamhället tar vara på 

engagemang och ger människor en chans att göra en ideell och idéburen insats med professionellt 

stöd och ett hållbart sammanhang. Flera av de organisationer som finns över hela landet, med stark 

lokal förankring, är vana att knyta samman aktörer i civilsamhället och samverka med myndigheter. 

De har också lång erfarenhet av att möta människor i kris. 

 
1 Migrationsverket (2022-04-27) Uppdaterat huvudscenario: 80 000 skyddssökande från Ukraina till Sverige i år 
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Vad kan civilsamhället och idéburen sektor bidra med? 

Som vi ser det kan civilsamhället dels vara en del i en sammanhållen kedja – en ”trygghetskedja” - 

från ankomst till Sverige till en trygg punkt i den nya tillvaron, dels bidra till att i kommunen skapa en 

bredd av olika boendelösningar.  

Den ”trygghetskedja” som civilsamhället – utifrån lokala möjligheter och behov - skulle kunna bidra 

till kan innehålla insatser som krisstöd och psykosocialt stöd, hälsofrämjande insatser, folkbildning 

och språkinsatser samt idrotts-, fritids- och sociala aktiviteter. Det kan också handla om social och 

juridisk rådgivning samt efterforskning av anhöriga och familjeåterförening. 

När det gäller att skapa en bredd av boendelösningar behöver de konkretiseras tillsammans med 

kommunen, utifrån utvecklingen och olika scenarier. Fler idéburna organisationer skulle kunna bidra 

med både boendealternativ och meningsfullhet i vardagen. Redan nu finns individuella 

boendealternativ på plats. Vi vill understryka att dessa dels kan handla om att flexibelt matcha och 

förmedla tillgängliga bostäder, dels ordna engagemangshem till enskilda och familjer. I det senare 

handlar det om att ta vara på ideellt engagemang, samt ge riktlinjer, stöd och stabilitet och trygghet 

både för dem som öppnar upp sitt hem och för dem som flyttar in. De senaste veckornas diskussion 

om risker och fördelar visar att ett utvecklat och fördjupat samarbete kommer att behövas. 

IOP en lämplig modell för samverkan  

Den idéburna sektorn och civilsamhället kan stödja kommunen i dess ansvar för att ordna ett gott 

mottagande av flyktingar från Ukraina. En lämplig modell för att åstadkomma sådan samverkan är att 

ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).   

Många av er är sannolikt redan bekanta med denna modell för samverkan, men det förtjänar ändå 

att förtydligas att ett IOP är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera 

idéburna aktörer. Vi ser IOP som en bättre modell för att nyttja kraften i den idéburna sektorn än 

traditionella upphandlingar, eller projektbidrag. Partnerskapet syftar till att uppnå ett gemensamt 

mål där och såväl kommunen som de idéburna aktörerna bidrar med resurser.  

Inspiration finns att få i de många IOP som finns runt om i landet, för att tillsammans lösa olika 

samhällsutmaningar. Flera kommuner - som Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala - har 

sedan tidigare väl fungerande IOP med den idéburna sektorn. Bland de IOP som kommuner nu har 

med idéburen sektor finns samarbeten om stöd till nyanlända, asylsökande och andra migranter. 

Andra exempel är IOP om akutboende och skyddat boende, samt partnerskap för att nå unga som 

befinner sig i utsatta och riskfyllda situationer. Vi bifogar en exempelsamling av idéburna offentliga 

partnerskap i några kommuner som inspiration. Den är inte uttömmande och vi tar gärna emot fler 

positiva exempel på samverkan och partnerskap som redan nu är på plats. 

 

Om ni vill samverka med civilsamhället och den idéburna sektorn med ett IOP i mottagandet av 

flyktingar från Ukraina, så skulle vi vilja råda er att bjuda in både större och mindre organisationer i 

kommunen att delta. Hur behoven i mottagandet ser ut i er kommun behöver ni och idéburna 

organisationer identifiera och beskriva tillsammans. Likaså omfattningen av resurser, samt ansvar 

och styrning i partnerskapet. Den statliga utredningen (SOU 2019:56) om idéburna aktörer i välfärden 

har tagit fram en vägledning för idéburet offentligt partnerskap (IOP) som kan vara till stor nytta i 

processen. 
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Det är vår förhoppning att er kommun på detta sätt kan hitta former för samverkan med 

civilsamhället och den idéburna sektorn för att ge flyktingar från Ukraina ett gott mottagande. Hör 

gärna av er till oss i Famna och Fremia om ni har frågor eller funderingar. 

 

Med vänlig hälsning  

  

Ulrika Stuart Hamilton    Karin Liljeblad  

Generalsekreterare    Senior branschexpert idéburen välfärd 

Famna    Fremia 

 

 

 

 

Kontakt: 

Karin Liljeblad, karin.liljeblad@fremia.se 0720-76 24 64 
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

 

Konkreta exempel på IOP-avtal:  

 

Göteborg kommun  

Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad  
 

Period för överenskommelse: Partnerskapet startade 2019. En uppföljning av arbetet under april-

oktober 2019 visade på goda resultat och därför fortsatte partnerskapet 2020. Nu har socialnämnd 

Centrum beslutat att förlänga överenskommelsen om IOP mellan 2022 och 2023.  

Syftet med partnerskapet är att skapa ökad trygghet i offentliga miljöer och att nå personer i social 

utsatthet, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna, för att kunna ge dessa personer stöd 

utifrån deras situation. Beslutet om att fortsatta IOP med Göteborgs stad, Skyddsvärnet och 

Fryshuset handlade om att skapa ytterligare mervärden för målgruppen unga i sociala riskmiljöer och 

fortsätta öka tryggheten och fånga upp utsatta ungdomar i och omkring Nordstan i Göteborg.  

I och med partnerskapet har målgruppen fått olika former av stöd. I lokalen Pop-In ungdom, som 

drivs av Skyddsvärnet, har unga fått hjälp med att söka jobb, hitta aktiviteter eller ta första steget ut 

ur ett missbruk. Under april-oktober 2019 besökte 205 ungdomar lokalen. En av verksamheterna på 

plats har varit förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Fortsatta insatser 

till 2023 innebär bland annat fortsatta satsningar på en lokal där de unga kan få stöd, samt på 

Fryshusets mobila stödteam och Skyddsvärnets skyddsbuss. 

 

Malmö kommun  

Internationella kvinnoföreningen i Malmö och Malmö stad  

CARPE SOPHIA 
 

Period för överenskommelse: 2015 – 2018.  

Carpe Sophia var ett program där utrikesfödda kvinnor, boende i Malmö, fick stöttning att komma in 

på arbetsmarknaden. Syfte med partnerskapet var att delge arbetslösa kvinnor i ålder 20–50, 

arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning genom Internationella Kvinnoföreningen i 

Malmös Mentorsprogram för ökad sysselsättning. Målet för verksamheten var att minst 50% av 

deltagarna skulle erhålla anställning vid satsningens avslut. Målet var även att deltagarna bland 

annat skulle uppleva förbättrad möjlighet till anställning samt ökad kompetens och ökad självkänsla. 

Efter avslutat partnerskap fick 63,5 % av deltagarna anställning, dessutom upplevde majoriteten av 

deltagarna förbättrad möjlighet till anställning, ökad kompetens och ökad självkänsla (detta utifrån 

samtal med verksamhetsledaren för Internationella kvinnoföreningen i Malmö).  

Länk till IOP- avtal: https://docplayer.se/6619579-Ideburet-offentligt-partnerskap-internationella-

kvinnoforeningen-malmo.html  
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Uppsala kommun 

Uppsala Rödakorskrets och Uppsala kommun (genom arbetsmarknadsnämnden, 

kulturnämnden och socialnämnden).  

Integration, etablering och migration. Insatser för nyanlända, asylsökande och migranter. 
 

Period för överenskommelse: Överenskommelsen var avsedd för perioden 2017 till och med 2019. I 

april 2019 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en reviderad 

överenskommelse om IOP för perioden 2020 till och med 2022. 

 
Målgrupper för överenskommelsen är barn, unga och vuxna personer i alla åldrar som är nyanlända, 

asylsökande, papperslösa eller övriga migranter i behov av socialt stöd. Behoven och därmed 

behovsbeskrivningen ser annorlunda ut idag i förhållande till när nuvarande partnerskap ingicks med 

anledning av den förändrade situationen gällande mottagande av asylsökande och nyanlända 

nationellt. Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är att genom samverkan mellan 

Röda Korset och Uppsala kommun ge möjligheter till en ökad och fungerande integration i Uppsala 

och att genom detta öka tryggheten och samhörigheten i samhället i stort. Detta ska bland annat ske 

genom att erbjuda målgruppen en sammanhållen information om möjligheter till arbete, 

hälsofrämjande insatser, fritidsaktiviteter, samhällsintegration, kris- och psykosocialt stöd och 

vägledning i det nya samhället. 

Länk till IOP-avtalet: 

https://www.uppsala.se/contentassets/2d65b125f66f4b688e680dd06e5ff969/9-scn-

overenskommelse-iop-roda-korset.pdf    

 

Örebro kommun 

Örebro stadsmission och Örebro kommun.  

Överenskommelse om IOP gällande natthärbärges verksamheten Vinternatt & Crossroads för 

utsatta EU/EES-medborgare. 

 
Period för överenskommelse: Överenskommelsen var avsedd för perioden 2018 – 2020. 

Partnerskapet förlängdes med ett år till att även gälla 2021. 

Genom IOP bedrev Örebro stadsmission och Örebro kommun natthärbärget Vinternatt samt råd- och 

stöd verksamheten Crossroads. Partnerskapet syftade till att avhjälpa akut nöd hos gruppen utsatta 

EU/EES-medborgare som befinner sig i kommunen. Genom att erbjuda akuta sovplatser under den 

kallaste tiden på året förhindras människor att frysa ihjäl på grund av brist på skydd från kyla. Syftet 

med partnerskapet var också att, på en strategisk nivå och i samverkan med fler samhällsaktörer, 

motverka framväxten av ett parallellsamhälle som ytterligare ökar utsattheten hos målgruppen. 

Örebro Stadsmission hade i denna överenskommelse ansvar för att bidra med bland annat drift av 

verksamheten i natthärbärget, volontärinsatser samt att samordna en bredare dialog och samverkan 

mellan relevanta aktörer, exempelvis bedrev Örebro Stadsmission verksamheten Crossroads i 

samarbete med Läkare i Världen. Örebro kommun hade i detta partnerskap ansvar att bland annat 

bidra med ekonomiska medel samt att möjliggöra utökat samarbete i syfte att motverka framväxten 

av ett parallellsamhälle.  
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Umeå kommun 

Umeå pastorat, pingstkyrkan i Umeå och Umeå kommun 

För att möjliggöra en mötesplats och ett akut natthärbärge för utsatta EU-medborgare och 

andra utsatta personer som inte är stadigvarande boende i Umeå  
 

Period för överenskommelse: 2021–2023 

Den gemensamma samhällsutmaningen och målet med överenskommelsen handlar om att stärka 

individers egenmakt och bidra till social hållbarhet och inkludering för utsatta EU-medborgare som 

vistas tillfälligt i Umeå och som inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. 

Partnerskapet handlar även om att minska akut lidande och nöd från den utsatta målgruppen. Denna 

överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå pastorat och Umeå Pingstkyrkan syftar till att möta 

dessa samhällsutmaningar genom en öppen mötesplats och ett akut natthärbärge.  

Umeå pastorat ska bidra till partnerskapet genom att bland annat bedriva en öppen mötesplats för 

den aktuella målgruppen. Mötesplatsen ska erbjuda stöd i aktuella frågor samt dusch och 

tvättmöjligheter Dessutom ansvarar Umeå pastorat för samordning av civilsamhällets insatser för 

den berörda målgruppen.  

Pingstkyrkan ska erbjuda natthärbärge för vuxna där upp till 8 personer och natthärbärget ska vara 

öppet dygnet runt. Umeå kommun ska bidra till överenskommelsen med finansiering av 

verksamheten för avtalsperioden. Dessutom ska kommunen bidra med kontakter inom 

socialtjänsten, Viva integration och andra berörda enheter. Umeå kommun ska ansvara för att 

bevaka utlysningar och eventuellt ansöka om extra medel för den verksamhet som ingår i 

överenskommelsen.   

 

Stockholm kommun  

Street Minds, Street Business och Enskede-Årsta-Vantörs stadsförvaltning 

Street minds 
 

Period för överenskommelse: 2021–2022 

 

Partnerskapet vill genom gemensamma krafter erbjuda betalda arbeten/sysselsättning för människor 

som på olika sätt lever i social utsatthet på grund av exempelvis missbruk, hemlöshet eller psykisk 

ohälsa, och som står utanför ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Street Minds vill genom sitt arbete 

främja entreprenörskap utifrån individens intresse- och kompetensområde och syftar till att erbjuda 

ett första steg in till ordinarie arbetsmarknadsinsatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd 

och som saknar sin egen inkomst. Målet med partnerskapet är dessutom att målgruppen, på längre 

sikt, ska få kontakter och goda referenser, en egen försörjning samt en plats på arbetsmarknaden.  

I samverkan med Street Business, samlar Street Minds deltagare från målgruppen och utvecklar olika 

verksamhetsidéer, som i vissa fall blir kommersiella, vilket administreras av Strees Business. 

Deltagare som deltagit med försäljningsverksamhet under ett års tid i Street Business erbjuds 

därefter medlemskap i den ekonomiska föreningen, som deltagare och med rösträtt/inflytande i 

arbetskooperativet.  

934



5 
 

Aktiva IOP i Sveriges kommuner, fokus på olika nämnder:  

 

Göteborg kommun, Socialnämnd Centrum:  
 

Idéburen aktör Offentlig aktör Innehåll 

Bräcke diakoni, 

Coompanion, 

Göteborgs 

Räddningsmission, 

Göteborgs Stadsmissin 

& Rädda barnen 

Stadsdelsförvaltningen 

Angered, Bostad AB 

Poseidon, Social 

resursförvaltning och 

Idrotts och 

föreningsförvaltningen 

2019–2022. Partnerskapet har som mål att bl.a. 

minska ojämlikheter i Hjällbo och Lövgärdet, 

skapa en tryggare tillvaro för alla i Hjällbo och 

Lövgärdet, samt att skapa en ökad tillit mellan 

människor och till samhällets institutioner.  

Majornas 

Samverkansförening, 

Familjebostäder i 

Göteborg AB och 

Wallenstam AB. 

Socialförvaltningen 

Centrum 

2022–2022. Syftet med partnerskapet är att 

genom samsyn, gemensamma mål och 

samverkan mobilisera lokalsamhället för att 

stärka det förebyggande och främjande 

grannskapsarbetet inom områdena kultur, 

fritid, trygghet och folkhälsa. 

Passalen Socialförvaltningen 

Centrum 

2022–2023. Syftet är att fler unga med 

funktionsnedsättning ska kunna delta i 

fritidsverksamhetens aktiviteter och öppna 

mötesplatser.  

Frivilligcentralen Oscar Socialförvaltningen 

Centrum  

2022–2022. Motverka ofrivillig ensamhet. 

Stärka möjlighet till delaktighet och inflytande 

till individer svåra att nå.  

Skyddsvärnet och 

Fryshuset 

Socialförvaltningen 

Centrum 

2022–2023. Syftet är att skapa ökad trygghet i 

offentliga miljöer och att nå personer i social 

utsatthet, med fokus på ungdomar och unga 

vuxna, för att kunna ge stöd utifrån deras 

situation. 

Frivilligcentralen Pärlan  Socialförvaltningen 

Centrum 

2022–2022. Sänka tröskeln för deltagande i 

staden. Detta genom att främja lokala 

mötesplatser där invånarna själva kan 

organisera sig i frågor de finner intressanta.  

Riksidrottsförbundet-

SISU Västra Götaland 

Idrotts- och 

föreningsnämnden, 

Socialnämnderna 

inom Göteborgs stad.  

2022–2023. IOP gällande insatser för en trygg, 

aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i 

åldrarna 7–25 bosatta i Göteborg.  
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Malmö kommun:  

 

Idéburen aktör Offentlig aktör Innehåll 

Föreningen 

resurscentrum för 

kvinnor i Malmö, 

Winnet Malmö. 

Hälsa, vård & 

omsorgsnämnden 

2020–2022. Insatser för att bidra till att minska 

ofrivillig ensamhet hos utrikesfödda äldre kvinnor.  

Yalla Trappan Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen  

2022–2023. Partnerskapet syftar till att arbetslösa 

kvinnor, som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden på grund av avsaknad av 

utbildning, arbetslivserfarenhet, tillräckliga 

språkkunskaper i svenska och/eller kontakter på 

arbetsmarknaden deltar i Yalla Trappans verksamhet 

Y-allas väg till arbete 2.0. 

Malmö 

Fotbollsförening 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2021–2022. Partnerskapet syftar till att delge 

deltagare inom arbetsmarknadsavdelningen 

arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning 

genom MFF:s Karriärakademis Karriärmatchning. 

Röda Korsets 

behandlingscenter 

för krigsskadade och 

torterade (RKC) 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2022–2022. Partnerskapet syftar till att deltagande 

kvinnor och män erbjuds tillgång till specialiserad 

vård inom ramen för deras handlingsplan. Samt får 

förbättrade förutsättningar att närma sig 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande. 

Stiftelsen 

Botildenborg 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2022–2024. Partnerskapet syftar till att arbetslösa 

Malmöbor närmar sig arbetsmarknaden och på sikt 

får ett arbete och når självförsörjning. 

Stiftelsen Skåne 

Stadsmission & 

Malmö 

Pingstförsamling 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2022–2024. Målet med partnerskapet är att 

tillsammans verka för att utsatta EU-medborgare 

som tillfälligt vistas i Malmö i en akut situation ges 

stöd utifrån basbehov, information och rådgivning 

samt att utveckla samverkan mellan parterna. 

Fryshuset Malmö, 

Skåne Stadsmission, 

Svenska kyrkan 

Malmö, Röda Korset 

Malmökretsen 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2022–2024. Partnerskapet arbetar för att förhindra 

nöd hos unga genom tillgång till mat, tak över 

huvudet för natten och ge förutsättningar för unga 

att sköta en grundläggande hygien. IOP:t vill skapa 

ett socialt sammanhang för dessa individer samt 

fånga upp individer som har rätt till stöd från 

socialtjänsten eller andra myndigheter. 
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Fryshuset Malmö, 

Skåne Stadsmission, 

Svenska kyrkan 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2022–2024. Partnerskapet arbetar för att förhindra 

nöd hos personer över 25 genom tillgång till mat, tak 

över huvudet för natten och ge förutsättningar för 

människor att sköta en grundläggande hygien. IOP:t 

vill skapa ett socialt sammanhang för dessa individer 

samt fånga upp individer som har rätt till stöd från 

socialtjänsten eller andra myndigheter. 

Röda Korset Malmö stad  

genom 

Arbetsmarknads- 

och socialnämnden 

samt Region Skåne 

genom Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 

2021–2024. Ett behandlingscenter som har till 

uppgift att rehabilitera och ge god hälso- och 

sjukvård till tortyr- och krigsskadade flyktingar samt 

minska lidandet i sviterna av krig och tortyr. Syftet är 

att erbjuda aktiviteter, stärka barnen och hitta sätt 

för dem att må bra, och att stärka föräldrarna i deras 

föräldraroll samt att stärka relationer inom familjen. 

Föreningen Hela 

Människan i Malmö 

Arbetsmarknads- 

och 

socialförvaltningen 

2021–2022. Verksamheten Noomi vill skapa ett 

socialt skyddsnät för kvinnor som arbetar på 

massagesalonger där de riskerar exploatering och 

förbättra tillgång till anständiga arbetsvillkor.  

 

Umeå Kommun, Individ och familjenämnden: 
 

Idéburen aktör Offentlig aktör Innehåll 

Umeå Stadsmission Individ- och 

familjenämnden 

2021–2025. Öppet hus och kök, akutboende, skyddat 

boende, barnverksamhet 

Kvinno- och 

tjejjouren 

Individ- och 

familjenämnden 

2022–2024. Boende och stöttning till kvinnor som är 

utsatta eller har utsatts för våld eller hot om våld i nära 

relation, i behov av tillfälligt skyddat boende för sig och 

sina barn. 

Vän i Umeå Individ- och 

familjenämnden 

2022–2023. Integration och minskad ensamhet. Caféer, 

idrotts- och kulturaktiviteter, studiecirklar.  

Brottsofferjouren Individ- och 

familjenämnden 

2018–2022. Stöd till brottsutsatta samt till anhöriga och 

vittnen 

Umeå pastorat, 

Pingstkyrkan 

Individ- och 

familjenämnden 

2021–2023. Mötesplats och natthärbärge för EU-

medborgare och andra ej stadigvarande i Umeå 
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Uppsala kommun, Socialnämnden: 
 

Idéburen aktör Offentlig part Innehåll 

TRIS- Tjejers Rätt i 

Samhället 

Arbetsmarknadsnämnden, 

utbildningsnämnden och 

kulturnämnden 

2020–2023. Möjliggöra för barn, unga och 

kvinnor att vara en del av majoritetssamhället 

och skapa förutsättningar för dem att leva ett 

självvalt liv fritt från våld och förtryck. 

Uppsala 

Stadsmission 

Socialnämnden  2022–2025. Erbjuda trygghetsskapande insatser 

för personer som befinner sig i social utsatthet, 

t.ex. hemlösa eller personer som lider av psykisk 

ohälsa.   

Röda Korset Arbetsmarknadsnämnden, 

kulturnämnden och 

socialnämnden  
 

2020–2023. Ge stöd till människor som befinner 

sig långt från arbetsmarknaden, t. ex, 

nyanlända, asylsökande och övriga migranter i 

behov av socialt stöd, och hjälpa dessa 

människor att komma in i samhället, inkluderas 

och integreras.  

 

Stockholm kommun, Socialnämnden:  

 

Idéburen aktör Offentlig part Innehåll 

Brottsofferjouren 

Stockholm-Gotland, 

Brottsofferjouren 

Södra Stockholm & 

Brottsofferjouren 

Västerort 

Avdelningen för 

socialtjänstavdelningen 

och administrativa 

avdelningen  

2011–2023. Partnerskapet vill bland annat 

bidra till att brottsofferstödet i staden ges på 

bästa möjliga sätt, att stödet till brottsoffer är 

likvärdigt i hela kommunen samt att 

partnerskapet ökar samverkan mellan staden 

och brottsofferjouren.  

Rädda Barnen, 

Svenska Röda 

Korset, Stockholms 

Stadsmission  

Avdelningen för 

stadsövergripande frågor 

och administrativa 

avdelningen.   

2022–2023. Verksamhet för ensamkommande 

barn, ungdomar och vissa unga vuxna som helt 

eller delvis står eller riskerar att hamna, 

utanför samhällets insatser. 

Convictus, 

Frälsningsarmén, Ny 

Gemenskap och 

Stockholms 

Stadsmission 

Socialförvaltningen  2022–2023. Att ge stöd till EU-medborgare 

utan försörjning eller bostad i Sverige, genom 

att bland annat lindra nöd, upptäcka akuta 

behov och erbjuda information om rättigheter 

och skyldigheter.  
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BRIS  Stadsövergripande sociala 

frågor och administrativa 

avdelningen  

2019–2020. Erbjuda och göra 

stödgruppsverksamhet tillgängliga för barn 

placerade i familjehem och på lång sikt stärka 

barnets psykiska hälsa.  

Stiftelsen 1000 

Möjligheter  

Avdelning för 

stadsövergripande sociala 

frågor, 

socialtjänstavdelningen 

och administrativa 

avdelningen  

2021–2022. Partnerskapet vill bland annat 

förebygga våld i ungas relationer, öka 

kunskapen bland unga om våld i ungas relation 

samt att nå fler våldsutövare i syfte att få dem 

att sluta använda våld.  

 

 

Riktlinjer Idéburet offentligt Partnerskap (IOP): 
 

Under 2021 tog Västra Götalandsregion (VGR) fram riktlinjer för hur regionen ska arbeta med IOP. 

Länk till VGRs bruksanvisning:  

https://mellanarkiv-

offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs7301-

1402445203-114/native/Fr%c3%a5n%20id%c3%a9%20till%20IOP.pdf  
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Wed, 25 May 2022 09:09:49 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Styrelseprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
Attachments:                   Protokoll styrelsemöte 12 maj 2022 SOLTAK AB, signerat.pdf, 2022-T1 
Tertialrapport 1 2022-04-30 SOLTAK AB v220510.pdf
Categories:                       KS

 
 
Bifogar SOLTAK AB:s styrelseprotokoll från mötet 2022-05-12 samt fastställd tertialrapport 1, per 2022-
04-30. 
 
 
 
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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 Dokumentnamn   
 Protokoll Styrelsemöte nr 16 
 
 
Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-05-12 1 
                _________________________________________________________________________________ 

  

Plats och tid Thorskogs slott, 2022-05-12, kl. 13:00 – 14.30 

 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 

Lars Ivarsbo 

Peter Harrysson 

Robert Mattsson     

 Suppleanter Rosalie Sanyang 

 Ej närvarande Johan Jönsson Meddelat förhinder 

Melisa Nilsson Meddelat förhinder 

Morgan Carlsson Meddelat förhinder 

Carlos Rebela Da Silva  Meddelat förhinder  

   

 Övriga Pertti Heina  VD 

Lena Ohlén  Ekonomichef 

   

 

Underskrifter 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Ohlén 

 

 Ordförande __________________________________ 

  Åke Sparringsjö 

  

 Justerare __________________________________ 

  Lars Ivarsbo 

Den 11–12 maj hade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen styrelsedagar. 

§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
 
§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  

§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  
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 Dokumentnamn   
 Protokoll Styrelsemöte nr 16 
 
 
Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-05-12 2 
                _________________________________________________________________________________ 

§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 

§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 15 är justerat och ligger på Sharepoint.   

Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 

§ 6  
Tertialrapport 1  
Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB presenterad vid styrelsemötet. Vid strategidagarna den 
11–12 maj, föredrog affärsområdescheferna sina respektive delårsresultat.   
 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna tertialrapport 1 2022 för SOLTAK AB 

§ 7  
Investeringsbudget 2022 
Förslag till utökning av investeringsbudget 2022 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att godkänna utökningen av investeringsbudget 2022 enligt förslag 
 
§ 8 
Styrelsens arbetsordning 
Förslag till styrelsens arbetsordning enligt utskickad handling presenterad vid mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag. 

§ 9 
Uppföljning internkontrollplan 2022 
Uppföljning T1 av interkontrollplan 2022 presenterad vid styrelsemötet 

Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
§ 10 
Uppföljning T1 personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2022 (T1) enligt underlag presenterad vid mötet 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
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§11  
VD informerar 
Press och media: 

• 18/2 Intervju av VD om ledarskap (podd Kloka ledare) delad via Linkedin. 

• 21–22/2 Artikel i Kungälvs-Posten (nya normala-distansarbete), positiv artikel med 
SOLTAK. 

• Facebook sida skapad 3/5 främst för rekrytering via sociala media (nå rätt målgrupp 
tex inom IT). 
 

Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna: status enligt punkt 9 uppföljning IKP 2022, arbete 
pågår. 
 
Kundsamverkan - vidareutveckla vår samverkansmodell: status enligt pkt 9, arbete pågår. 
 
Tjörn IT – vi har en dialog kring samarbete.  
 
Lilla Edet och SOLTAK IT: 

• Löpande operativa möten. 

• Fortsatt dialog kring gränsdragning skoltjänsten. 

• Omstart kring samarbetet (ny KC Lilla Edet sedan 28 februari 2022). 
 

Möten med och besök hos våra ägare: 

• 7/3 KF Lilla Edet (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 

• 7/4 KF Stenungsund (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 

• 22/4 Ägarråd: Bra dialog tydligare ägare, fler samarbetsområden, fler kommuner i 
samarbetet. 

• 26/4 KS Lilla Edet (uppsiktsplikten). Ett bra besök! 

• 12/5 KF Kungälv (information om SOLTAK AB). 
 

Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 

• Besök KS Stenungsund, när? 

• Besök KS Kungälv, när? (förslag hösten 2022 då KS Kungälv besökte SOLTAK 
24/11–2021). 

• Tjörn (besök hos KF respektive KS), när?  
  

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen samt att styrelsen uttalar att tjänsteavtal med kunderna är prioriterat 
och måste färdigställas senast under 2022. 
 
§12 
Uppdrag till VD 
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram kriterier för ytterligare ägarkommuner i SOLTAK AB. 
 
Styrelsen beslutar 
Att ge VD i uppdrag att ta fram kriterier.  
 
§13 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§14 
Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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 Dokumentnamn Version    
 Tertialrapport 1/2022 1.0 
   
 Datum Sida  
 2022-05-10 Sida 1(7) 

 

Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB  

Inledning 

Rapporten bygger på bokslut per 2022-04-30 samt innehåller en prognos för 2022. 

Delårsbokslut för SOLTAK AB  

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 1 201 Tkr. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Analys av periodens resultat och prognos görs i avsnitten för respektive affärsområde. 

 

 

Semesterlöneskuld 

Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för bolaget hög, då den mesta semestern tas ut under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna har passerat. 

Förändringen av skulden per 2022-04-30 uppgår till 1 742 Tkr och påverkar resultatet negativt. Posten är 

redovisad under personalkostnader.  

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Omsättning, affärsområde ekonomi 18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Omsättning, affärsområde lön 37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

155 200 51 733 61 695 9 962 166 528 11 328

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -70 856 -23 619 -32 427 -8 809 -83 185 -12 329

Personalkostnader -67 208 -22 403 -22 008 395 -65 809 1 399

Avskrivningar -16 736 -5 579 -5 919 -340 -16 932 -196

-154 800 -51 600 -60 354 -8 754 -165 926 -11 128

Rörelseresultat 400 133 1 341 1 208 600 200

Finansnetto -400 -133 -140 -6 -400 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 1 201 1 201 200 200

och skatt
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Affärsområde ekonomi 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett underskott på 10 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 är 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

- Tillkommande tjänster avser intäkter för uppdragsbeställningar 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar totalt en negativ avvikelse om 761 Tkr. Utfallet för serviceavtal samt 

konsulter ligger för perioden något högre än budget, vilket till viss del förklaras av insatser i 

samband med uppdragsbeställningar. 

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

Prognos affärsområde ekonomi 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. Tillkommande tjänster 

avser intäkter för uppdragsbeställningar. Prognosen för uppdragsbeställningarna är satt till samma nivå 

som utfallet per 2022-04-30. Kostnadssidan prognostiseras att ligga något över budget. Avvikelserna 

förklaras med konsulter kopplade insatser i samband med uppdragsbeställningar samt något högre 

personalkostnader. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Hantera leverantörsfakturor 4 258 1 419 1 498 78 4 258 0

Hantera kundfakturor 5 737 1 912 1 881 -31 5 737 0

Hantera in- och utbetalningar 2 677 892 933 41 2 677 0

Fakturautskrifter 1 040 347 460 113 1 266 226

Övriga intäkter 180 60 222 162 222 42

Övriga tjänster 678 226 226 0 678 0

Tillkommande tjänster 0 0 404 404 404 404

Avskrivningar 3 430 1 143 1 128 -15 3 430 0

18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -2 310 -770 -907 -137 -2 310 0

Konsulter -493 -164 -590 -426 -643 -150

Övriga kostnader -2 269 -756 -754 3 -2 341 -72

Personalkostnader -9 434 -3 145 -3 362 -218 -9 884 -450

Avskrivningar -3 434 -1 145 -1 128 17 -3 434 0

-17 940 -5 980 -6 741 -761 -18 613 -672

Rörelseresultat 60 20 10 -10 60 0

Finansnetto -60 -20 -20 0 -60 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 -10 -10 0 0
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Affärsområde lön 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett överskott på 510 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under perioden. Dessa består 

både utav vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit 

budgeterade 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar en negativ avvikelse på sammantaget 393 Tkr  

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

 

Prognos affärsområde lön 

Prognostiserat resultat för 2022 är 200 Tkr.  

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. 

Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under året. Dessa består både utav 

vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit budgeterade. 

Prognosen för de tillkommande tjänsterna är satt till samma nivå som utfallet per 2022-04-30. 

Kostnadssidan prognostiseras totalt även den att ligga i nivå med budget. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Administrera löner 26 921 8 974 9 264 290 26 921 0

Administrera anställningar 6 800 2 267 2 263 -4 6 800 0

Övriga tjänster 1 139 380 380 0 1 139 0

Övriga intäkter 0 0 13 13 13 13

Avskrivningar 2 440 813 920 107 2 440 0

Tillkommande tjänster 0 0 501 501 501 501

37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -4 050 -1 350 -1 399 -49 -4 050 0

Konsulter -821 -274 -265 8 -1 035 -214

Övriga kostnader -3 777 -1 259 -1 255 4 -3 777 0

Personalkostnader -26 072 -8 691 -8 940 -250 -26 172 -100

Avskrivningar -2 440 -813 -920 -107 -2 440 0

-37 160 -12 387 -12 780 -393 -37 473 -314

Rörelseresultat 140 47 560 513 340 200

Finansnetto -140 -47 -50 -4 -140 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 510 510 200 200

949



 Dokumentnamn Version    
 Tertialrapport 1/2022 1.0 
   
 Datum Sida  
 2022-05-10 Sida 4(7) 

 

 

Affärsområde IT och projekt 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 702 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 8 304 Tkr. 

- Volymerna för flertalet av tjänsterna ligger i nivå med budget.  

- Datacenter visar en negativ avvikelse, men innebär också lägre kostnader för bolaget. 

- IT arbetsplats för personal, elever samt konton ligger totalt sett i nivå med budget. 

- Utöver budgeterade tjänster har bolaget också tillkommande beställningar under året;  

IT-utrustning samt telefoniutrustning har köpts in för kommunerna med 6 141 Tkr.  

Övriga tillkommande tjänster innehåller bland annat konsulter som vidarefaktureras direkt till 

kund. Totalt uppgår dessa tilläggstjänster till 6 743 Tkr för årets första fyra månader. 

Rörelsens kostnader: 

- Kostnaderna visar en negativ avvikelse på sammantaget 7 600 Tkr. 

- Konsulter visar en större avvikelse, vilket främst förklaras av konsulter i uppdragsbeställningar. Vi 

har också en förskjutning mellan personalkostnader samt konsulter gällande ett par tjänster. 

- Personalkostnadernas avvikelser förklaras av vakanta tjänster samt effekten av 

semesterlöneskulden. Tillsättning sker succesivt av vakanta tjänster 

- Avvikelsen avseende avskrivningar beror på periodisering.  

 

Prognos affärsområde IT & projekt 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Prognosen för intäkterna är totalt sett högre än budget och följer den trend vi se i delårsbokslutet. 

Prognosen för tilläggsbeställningar uppgår totalt till 7 623 Tkr och beror främst på inköp för IT-samt 

telefoniutrustning men även för vidareförmedling av konsulter. 

På kostnadssidan prognostiserar bolaget högre kostnader än budget, på 10 141 Tkr. Förklaringen hänförs 

främst till ovan nämnda tilläggsbeställningar samt konsulter kopplade till uppdragsbeställningar. 

Prognosen för IT-utrustning samt uppdragsbeställningar motsvaras av utfallet för januari-april.  
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RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 280 4 093 3 953 -140 12 280 0

Nät som tjänst 12 235 4 078 4 247 168 13 685 1 450

Datacenter 12 870 4 290 3 578 -712 12 966 96

ITA arbetsplats Personal 8 000 2 667 3 596 929 10 700 2 700

ITA arbetsplats Elev 4 290 1 430 1 037 -393 3 090 -1 200

Print som tjänst 5 620 1 873 1 874 0 5 995 375

Konto (admin, politiker, skola) 8 900 2 967 2 616 -351 7 900 -1 000

Teknisk systemförvaltning 2 290 763 763 0 2 290 0

RDS 2 300 767 767 0 2 300 0

Integration 950 317 317 0 950 0

Uppdragsbeställningar 2 915 972 2 395 1 424 2 319 -596

Licenser 8 450 2 817 2 971 154 8 850 400

Skola Kungälv, leasing 10 350 3 450 3 364 -86 10 350 0

Diarie och ärendehantering 800 267 267 0 800 0

Telefoni 1 210 403 403 0 1 210 0

Beredskap 880 293 291 -2 880 0

Avskrivningar 5 560 1 853 2 324 470 5 560 0

Övriga intäkter 0 0 98 98 294 294

IT-utrustning 0 0 6 141 6 141 6 141 6 141

Tillkommande tjänster 0 0 602 602 1 482 1 482

99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -27 125 -9 042 -9 066 -24 -27 815 -690

Konsulter -4 721 -1 574 -4 097 -2 523 -8 814 -4 093

Licenser -14 870 -4 957 -5 398 -442 -16 317 -1 447

Övriga kostnader -10 420 -3 473 -8 696 -5 222 -16 084 -5 664

Personalkostnader -31 702 -10 567 -9 705 862 -29 753 1 949

Avskrivningar -10 862 -3 621 -3 871 -250 -11 059 -197

-99 700 -33 233 -40 833 -7 600 -109 841 -10 141

Rörelseresultat 200 67 771 704 200 0

Finansnetto -200 -67 -69 -2 -200 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 702 702 0 0

och skatt
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Prognos per kommun 2022 SOLTAK AB 

Tabellen på nästa sida visar bolagets prognos på intäkter för helåret. 

Prognosen är uppdelad per kommun där budget samt prognos framgår för samtliga kommuner. 

Kolumnerna längst till höger summerar budget samt prognosen för 2022. 

Uppgifterna bygger på fakturerade intäkter t o m april månad, samt en prognos för årets resterande 

månader. När det gäller IT-utrustning och telefoniutrustning så är utfallet t o m april det som presenteras i 

tabellen. I dessa fall har bolaget inte lagt en prognos för helåret.  

Detsamma gäller poster som avser vidarefakturering samt uppdragsbeställningar, där redovisas det utfall 

som är upparbetat t o m april.  

Tjänster enligt budget eller tillkommande tjänster 

Varje affärsområde är uppdelat med ovan texter. Här kan man på ett överskådligt sätt se vad som är 

budgeterat för innevarande år, samt vad som har varit tillkommande beställningar under året. 

Omsättningen i bolagets budget uppgår till 155 200 Tkr. Prognosen är 166 528 Tkr.  
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Tjänst

Budget

 KK

Prognos

 KK

Budget

 SK

Prognos

 SK

Budget 

SBRF

Prognos 

SBRF

Budget

 LE

Prognos

 LE

Budget

 TK

Prognos

 TK

Budget 

SOLTAK

Prognos  

SOLTAK

Budget 
TOTALT

Prognos 
TOTALT

Affärsområde Lön

Tjänster enligt budget

Administrera löner 11 686 11 686 7 375 7 375 360 360 3 415 3 415 4 085 4 085 26 921 26 921

Anställningsärenden 2 480 2 480 1 930 1 930 70 70 1 235 1 235 1 085 1 085 6 800 6 800

RDS 324 324 195 195 108 108 93 93 720 720

Övriga tjänster 152 152 95 95 116 116 55 55 419 419

Avskrivningar 1 100 1 100 660 660 360 360 320 320 2 440 2 440

Lönebidrag 13 0 13

15 742 15 742 10 255 10 255 430 430 5 234 5 234 5 638 5 638 0 13 37 300 37 313

Tillkommande tjänster

Kostavdrag för timavlön. 11 11

Vidarefakt. 16 32 16 64

Uppdragsbeställningar 212 86 34 46 377

Övriga tilläggstjänster 15 25 1 5 2 48

0 226 0 138 0 1 0 71 0 64 0 0 0 501

15 742 15 969 10 255 10 393 430 431 5 234 5 305 5 638 5 703 0 13 37 300 37 814

Tjänster enligt budget

Fakturautskrifter 685 685 170 170 4 4 80 307 100 100 1 040 1 266

Hantera leverantörsfakt. 1 615 1 615 1 108 1 108 45 45 490 490 1 000 1 000 4 258 4 258

Hantera kundfakturor 2 725 2 725 1 435 1 435 15 15 327 327 1 235 1 235 5 737 5 737

Hantera in- och utbet. 894 894 800 800 16 16 316 316 650 650 2 677 2 677

RDS 270 270 162 162 90 90 78 78 600 600

Avskrivningar 1 543 1 543 926 926 515 515 446 446 3 430 3 430

Vägföreningar 62 62 62 62

Abonnemangstjänster SK 16 16 16 16

Lönebidrag 180 380 180 380

7 795 7 795 4 617 4 617 80 80 1 819 2 045 3 509 3 509 180 171 18 000 18 217

Tillkommande tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidarefakt. konsulter 9 52 0 61

Uppdragsbeställningar 89 95 84 126 0 394

0 0

0 99 0 147 0 0 0 84 0 126 0 0 0 455

7 795 7 893 4 617 4 764 80 80 1 819 2 129 3 509 3 635 180 171 18 000 18 672

Tjänster enligt budget

Baskostnad IT 6 260 6 260 4 420 4 420 1 475 1 475 125 125 12 280 12 280

Licenser 3 940 3 930 2 650 2 842 540 540 350 608 970 930 8 450 8 850

Uppdragsbeställningar 1 516 1 487 904 696 496 105 2 915 2 288

Skola Kungälv 10 350 10 350 10 350 10 350

Konto 4 350 4 598 3 020 2 185 150 94 1 380 1 023 8 900 7 900

Beredskap 375 375 280 280 225 225 880 880

Datacenter 6 950 6 950 3 860 3 860 2 060 2 060 12 870 12 870

Nät som tjänst 5 700 6 260 4 480 4 889 2 055 2 476 12 235 13 625

ITA arbetsplats Personal 4 550 5 861 2 260 3 126 70 112 1 120 1 601 8 000 10 700

RDS 1 196 1 196 713 713 391 391 2 300 2 300

ITA arbetsplats Elev 2 610 2 990 735 100 945 0 4 290 3 090

Print som tjänst 2 845 3 000 1 490 1 700 35 45 1 250 1 250 5 620 5 995

Teknisk systemförvaltning 1 191 1 191 710 710 389 389 2 290 2 290

Integration 494 494 295 295 162 162 950 950

Telefoni 799 799 411 411 1 210 1 210

Diarie och ärendehantering 435 435 365 365 800 800

Avskrivningar 2 670 2 670 1 720 1 720 940 940 230 230 5 560 5 560

Lönebidrag 0 0

54 997 57 612 28 770 28 769 795 791 14 014 13 480 1 325 1 285 0 0 99 900 101 937

Tillkommande tjänster

IT-utrustning 3 236 1 420 32 1 453 0 6 141

Uppdragsbeställningar 31 31

Vidarefakturering övrigt 33 14 2 0 49

Vidarefakt. konsulter 91 1 362 0 1 453 *

Lönebidrag 294 0 294

Edet Hus 136 0 136

0 3 360 0 1 434 0 33 0 2 951 0 31 0 294 0 8 104

54 997 60 972 28 770 30 203 795 824 14 014 16 431 1 325 1 316 0 294 99 900 110 041

TOTALT 78 534 84 834 43 642 45 360 1 305 1 336 21 067 23 865 10 472 10 653 180 477 155 200 166 528

* Notera att denna post är prognostiserad på helår.

Affärsområde Ekonomi

Affärsområde IT & projekt
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From:                                 Lena Ohlén
Sent:                                  Wed, 25 May 2022 09:19:01 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             Bolagsstämmoprotokoll samt handlingar från SOLTAK AB
Attachments:                   220517_Protokoll_Årsstämma_SOLTAK_AB, signerat.pdf, Revisionsberättelse 
2021 SOLTAK AB.pdf, SOLTAK_granskningsrapport_2021_sign.pdf, Årsredovisning SOLTAK AB 2021.pdf
Categories:                       KS

Bifogar SOLTAK AB:s bolagsstämmoprotokoll från 2022-05-17 samt aktuella handlingar från stämman. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
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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 Dokumentnamn   
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Årsstämma 
 
 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  
 2022-05-17 1 
__________________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid SOLTAK AB, 2022-05-17, kl. 13:00 – 14.00 

Aktieägare  Stenungsund kommun genom Katja Nikula 175 aktier  

Lilla Edets kommun genom Jörgen Andersson 175 aktier 

Tjörns kommun genom Anders G Högmark 175 aktier 

Kungälvs kommun genom Anders Holmensköld 175 aktier 

Övriga  Åke Sparringsjö  Ordförande 

Lars Ivarsbo 

Morgan Carlsson 

Pertti Heina   

Lena Ohlén 

 

Underskrifter 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Ohlén 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Sparringsjö 

  

Justerare __________________________________ 

 Anders Holmensköld 

 

 

§ 1 

Stämmans öppnade  

Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna 

välkomna. 

§ 2  

Val av ordförande och sekreterare 

Stämman utser Åke Sparringsjö till ordförande. 

Stämman utser Lena Ohlén till sekreterare. 
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 § 3  

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. 

§ 4  

Val av justerare 

Till justerare jämte ordförande utsågs Anders Holmensköld. 

§ 5  

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Kallelse är utsänt via e-post till stämmoombud och styrelse och revisorer. Stämman 

har blivit behörigen sammankallad. 

 

§ 6 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes. 

 

§ 7 

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 

lekmannarevisorernas granskningsrapport 

Årsredovisning 2021, revisionsberättelse, samt lekmannarevisorernas 

granskningsrapport enlig utskickade handlingar presenterade vid stämman. 

Stämman beslutade 

Att notera informationen 

§ 8 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade 

a) att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för 2021 för SOLTAK AB 

b) om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, 

där den ansamlade vinsten om 9 158 186 SEK balanseras i ny räkning 

Balanserad vinst  7 274 249            

Årets vinst                           1 883 937 

Summa eget kapital       9 158 186 

 

c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
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§ 9 

Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt arbetstagarrepresentanter som 

utsetts av de fackliga organisationerna 

Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till styrelseledamöter i 

SOLTAK AB: 

Åke Sparringsjö (S)  Ordförande, Kungälvs kommun. 

Lars Ivarsbo (C)  Ledamot, Lilla Edets kommun. 

Peter Harrysson (M)  Ledamot, Kungälvs kommun. 

Melisa Nilsson (S)  Ledamot, Stenungsunds kommun. 

Robert Mattsson (C)  Ledamot, Tjörns kommun. 

Carlos Rebela Da Silva (S) Ersättare, Lilla Edets kommun. 

Morgan Carlsson (SD)  Ersättare, Kungälvs kommun. 

Rosalie Sanyang (S)  Ersättare, Tjörns kommun. 

Johan Jönsson (M)  Ersättare, Stenungsunds kommun. 

 

Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till lekmannarevisorer i 

SOLTAK AB: 

Ingemar Ottosson (S)  Lekmannarevisor, Lilla Edet. 

Anders Forsman(S)  Lekmannarevisor, Tjörns kommun. 

Lena Schandorff  (S)  Lekmannarevisor, Kungälvs kommum. 

Hans Gillenius(L)  Lekmannarevisor, Stenungsunds kommun. 

Vision har inga val av arbetstagarrepresentanter till styrelsen i SOLTAK AB: 

Vakant    SOLTAK AB 

Vakant    SOLTAK AB 

 

Stämman beslutar 

Att notera kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

att inga arbetstagarrepresentanter utsetts av de fackliga organisationerna. 

§ 10 

Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisorer för 2021 förslås följande: 

Ernst & Young AB med Bjarne Fredriksson (auktoriserad revisor) som 

Huvudansvarig revisor, samt Kristna Baaz (auktoriserad revisor) till revisorssuppleant. 

Stämman beslutar  

Att välja Ernst & Young AB enligt förslag som revisionsbyrå för SOLTAK AB. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e5

68
eb

8a
-4

a6
4-

4e
bf

-b
6b

6-
ac

bc
62

35
d7

9b

957



 Dokumentnamn   
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Årsstämma 
 
 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  
 2022-05-17 4 
__________________________________________________________________________________ 

§ 11 

Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv 

Inget annat ärende förelåg enligt deltagarna på årsstämman. 

Verkställande direktör informerade att bolaget som helhet innevarande år visar ett 

positivt resultat efter tertial 1, vilket framgår av delårsbokslutet per 30 april 2022 

godkänd av styrelsen vid styrelsemötet 12 maj 2022. Bolaget har en ekonomi i balans. 

Verkställande direktör informerade vidare om aktuell statistik från bolaget samt gav 

ett medskick till ägarna om vikten om att det är samarbete inom ramen för SOLTAK 

AB som gäller fullt ut, för att kunna nå större samordningsvinster 

(skalfördelar/ägarnytta) för samtliga ägarkommuner.  

Bolaget står redo för ett utökat samarbete med nuvarande ägarkommuner både inom 

befintliga samarbetsområden och inom nya tillkommande samarbetsområden, men 

även genom att utöka SOLTAK-samarbetet med fler ägarkommuner.  

§ 12 

Stämman avslutas 

Anders G Högmark framförde på stämmans vägnar ett stort tack för väl utfört arbete 

under 2021 till styrelse samt verkställande ledning och personalen.  

 

Ordförande tackar samtliga för visat intresse under dagens stämma och förklarar 

stämman avslutad. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: RizytepH+M96QvrF+ZWoBQ

LENA OHLÉN
Ekonomichef

2022-05-23 09:55

Serienummer: /Q943YaIMAl4Tqk8EblOzQ

ÅKE SPARRINGSJÖ

2022-05-23 10:11

Serienummer: w1jT2lod9NzMFU6hM9Bq3w

ANDERS HOLMENSKÖLD

2022-05-23 11:13

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.
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Detta dokument
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Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
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Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i SOLTAK AB, org.nr 556939-1187

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har ut fört en revision av årsredovisningen för SOLTAK AB

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt  min uppfattning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga

avseenden rät tvisande bild av SOLTAK ABs finansiella ställning

per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat  och

kassaflöde för året enligt  årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Jag har ut fört revisionen enligt Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sver ige. Mit t  ansvar enligt

dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprättas och att  den ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för at t  upprätta en årsredo-

visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare

sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

måga att  fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-

satt  drift . Antagandet om fortsatt drif t  t illämpas dock inte om

styrelsen och verkställande direktören avser at t  likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga fel-

akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter  eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan

uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer jag r iskerna för väsent liga fel-

akt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegent ligheter eller misstag, ut formar och utför

granskningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-

enliga för at t  utgöra en grund för mina uttalanden. Risken

för at t  inte upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av

oegent ligheter är högre än för en väsent lig felakt ighet som

beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden,

felakt ig informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t  ut tala mig om effekt ivi-

teten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsat t

drift  vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill

betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det f inns en

väsent lig osäkerhetsfaktor , måste jag i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsent liga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för

revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra at t  et t  bolag inte längre kan fortsät ta

verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentat ionen,

strukturen och innehållet  i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transakt ionerna och händelserna på ett sät t

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som jag ident if ierat .
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2 (2)

Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för SOLTAK AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-

12-31 samt av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets

vinst eller förlust .

Jag t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räken-

skapsåret .

Grund för ut talanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mit t

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-

t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag t ill

utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets

verksamhetsart , omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet  och

ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och att

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt  kont rolleras på et t  betryggande sät t . Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring ska full-

göras i överensstämmelse med lag och för at t  medels-

förvaltningen ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Mitt  mål beträf fande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt  ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sätt handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt  mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed mit t  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder jag professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst

eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsent lighet. Det innebär at t  jag fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Jag går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mit t

ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för mitt  ut talande

om styrelsens förslag t ill dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust  har jag granskat  om förslaget är förenligt

med akt iebolagslagen.

Uddevalla den datum som framgår av elekt ronisk underskrif t

Bjarne Fredriksson

Auktor iserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT   

  

Till bolagsstämman i SOLTAK AB                                             Org.nr 556939-1187  

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:  

Tjörns kommun  

Lilla Edets kommun  

Kungälvs kommun  

Stenungsunds kommun  

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med  

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat  

och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet  

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att  

bolagets interna kontroll är tillräcklig.   

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon  

grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en  

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.   

 

  

 

Datum enligt digitala underskrifter  

  

 

  

 

Lena Schandorff                                                              Anders Forsman  

Lekmannarevisor                                                             Lekmannarevisor  

 

  

 

  

 

Hans Gillenius                                                                Ingemar Ottosson  

Lekmannarevisor                                                            Lekmannarevisor 
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ÅRSREDOVISNING 
FÖR 

SOLTAK AB 
Org.nr 556939 - 1187 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 

 

 

Innehåll   Sida 

- Förvaltningsberättelse 2 

- Resultaträkning  8 

- Balansräkning  9 

- Noter   12 

- Underskrifter  18 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLTAK AB 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Styrelsen och verkställande direktören för SOLTAK AB, org.nr 556939 - 1187, får härmed avge 

årsredovisning för år 2021. Bolaget etablerades år 2013. 

SOLTAK AB ägs till 25 % vardera av Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets kommun 

samt Tjörns kommun. 

 

VERKSAMHET 

SOLTAK AB:s affärsidé och vision 
SOLTAK AB skall kraftsamla och specialisera sig på de stöd- och servicetjänster som förts över från 

ägarkommunerna. 

Med enhetliga och gemensamma system och processer samt ökad automatisering skall kostnader för 

systemdrift, support och operativt arbete minska, vilket ger ägarkommunerna mer värde för 

pengarna. 

Högre grad av standardisering möjliggör ökad intern flexibilitet och rörlighet hos personalen, vilket 

minskar sårbarheten, samtidigt som arbetsinnehållet breddas och blir mer attraktivt för 

medarbetarna.  

Kommunernas stöd- och servicetjänster blir SOLTAK AB:s kärnverksamheter. SOLTAK AB skall inom 

sina verksamhetsområden uppfattas som en mer effektiv leverantör och en mer attraktiv 

arbetsgivare än respektive kommun. 

Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområden – ekonomiadministration, löne-

administration och IT-drift samt support. Utöver detta har ett projektkontor etablerats för hantering 

av verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag. 

Affärsområde Ekonomi 
Inom affärsområde Ekonomi hanteras tre huvudfunktioner – leverantörsreskontra, kundreskontra 

och kassafunktioner. Affärsområdet består också utav systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 

ERP, ett nytt, modernt ekonomisystem, vilket bolaget äger och förvaltar.  

Affärsområde Lön 
Affärsområde Lön ansvarar för löneadministration vilket omfattar utbetalningar och administration 

av löner, arvode och ersättningar för mer än 10 000 personer. Affärsområdet består också av 

pensionshandläggare samt systemförvaltare för lönesystemet Personec P, ett nytt och modernt 

lönesystem, vilket bolaget äger och förvaltar. 

Affärsområde IT 
Affärsområde IT svarar för drift och support av tre av de fyra samverkande kommunernas centrala IT-

miljöer, verksamhetssystem och applikationer. Totalt hanterar bolaget 450 till 500 IT-system, varav 

över 200 är olika verksamhetssystem. 

Affärsområde Projekt 
Affärsområde Projekt hanterar verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag.  
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Företagets säte är Kungälv. 

 

 

RESULTAT 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3 088 KSEK 

 (4 174 KSEK år 2020.) 

Den pågående pandemin har präglat året som har gått. Rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten har gjort att bolaget löpande har fått ställa om sättet att arbeta på. Detta för 

att säkerställa leveransen till bolagets kunder samt för trygghet för bolagets anställda och deras 

hälsa.  

Omställningen har gått mycket bra och bolagets leverans av tjänster har kunnat genomföras enligt 

plan hela året.  

Bolagets resultat präglas av lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för 

övriga kostnader ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 

nästkommande år.  

 

Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera ner priset på ett antal av bolagets 

tjänster under innevarande år.  

 

Investeringar 
Bolagets investeringar har uppgått till 4 469 KSEK.  Budget 2021 uppgick till 7 400 KSEK. 

Avvikelsen mot budget beror främst på lägre investeringar inom affärsområde IT. Hårdvaruinköpen 

ligger på en lägre nivå samt budgeterade förbättringar för fastigheten. 

Bolagets inköp av materiella tillgångar uppgår under året till 3 627 KSEK, där den största delen avser 

inköp av nätutrustning.  

De immateriella investeringarna under året uppgår till sammanlagt 842 KSEK och avser licenser 

kopplade till nätutrustning.  

 

 

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 169 084 194 156 015 010 171 800 379 146 010 752 82 654 648

Res. efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495 5 101 169 192 274 -430 703 

Res. i % av nettoomsättningen 1,83 2,68 2,97 0,13 -0,52 

Balansomslutning 148 527 280 154 259 515 151 028 462 134 304 553 120 137 253

Soliditet (%) 10,8 8,7 6,8 4,5 5,1

Kassalikviditet (%) 224,3 176,8 176,9 114,8 40,5

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Finansiering av bolaget har skett genom månatliga fakturering i efterskott till de fyra samverkande 

kommunerna. Faktureringen är baserad på köpta tjänster i kombination med bolagets antagna 

finansieringsmodell. Finansiering av bolagets investeringar har skett genom upplåning via 

Kommuninvest AB, med kommunala borgensutfästelser som säkerhet. 

Risker 

Finansiella risker 
Bolagets tillgångar är till 10,8 % finansierade av eget kapital och resterande del med lånat kapital. 

Bolaget har därför hög exponering vad gäller ränteförändringar. Risken elimineras dock av att bolaget 

har en god likviditet och på det sättet kan hantera eventuella ränteförändringar.  

Bolaget har totalt 94 380 KSEK i lån varav 23 680 KSEK är upptagna i rörlig ränta. I övrigt är lånen 

upptagna med fast ränta med löptider mellan ett och sex år.  

Övriga risker 
Bolaget skall driva förändringar mot gemensamma system, processer och lösningar. Kommunernas 

möjligheter och förmåga till samordnad förändring är avgörande för bolagets förmåga att leverera 

mervärde och ökad produktivitet. 

 

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kompetenshöjning och personalomsättning 
SOLTAK AB har haft en personalomsättning runt 14 % under 2021.  Omsättningen hur utgjorts av tre 

pensionsavgångar samt tio personer som slutat av andra anledningar.  

Bolaget har 92 anställda per 2021-12-31. Fördelningen är 59 kvinnor och 33 män.  

Sjukfrånvaron har sjunkit till 3,3 % jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 3,7 % (2019: 4,1 %). Av 

detta var långtidssjukskrivningen innevarande år 33,7 %, jämfört med 18,5% 2020 (2019: 27,0%). 

 

Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit från ca 5 % till 3,4 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna ligger 

på 3,2 %, något högre jämfört med 2020 då nivån var 3,0 %.  

Rekrytering 
Ø SOLTAK AB har haft fem annonser på offentligajobb.se. 
Ø 133 ansökningar har kommit in via offentligajobb.se och runt 70 spontanansökning. 

Ø Rekrytering har även skett via spontanansökningar, bemanningsföretag och anställningar 
efter LIA perioder. 
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Antal anställda 2021-01-01 och 2021-12-31 
 

 

 

 

Sjukfrånvaro i % 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Den pågående pandemin (Covid-19) med nya virusvarianter fortsätter att prägla bolagets verksamhet 

under hela året. Bolaget har under hela pandemin haft en god beredskap och tydlig handlingsplan. 

Ledningen har löpande vidtagit erforderliga åtgärder vid behov efter varje ny händelse. Leverans av 

bolagets tjänster har kunnat säkerställas under hela perioden, vilket är viktigt då bolaget har en 

samhällsviktig funktion att fylla. Arbete på distans har präglat året. 

Förändring i bolagsledningen, en affärsområdeschef för två affärsområden. Förstärkning av operativa 

ledningen inom affärsområde Lön respektive affärsområde Ekonomi med två gruppchefer, en 

gruppchef för Systemförvaltning och Pensionshandläggning, och en gruppchef för 

Ekonomiadministratörerna. 

Bolaget har under året fortsatt sin satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare. Bolaget har aktivt 
arbetat med friskvård, där digitala rörelseövningar är en del av medarbetarnas vardag.  
Vidare har en satsning och implementering av digitala verktyg skett under året för pulsmätning i 
realtid av temperaturen hos alla medarbetare. Ett modernt och effektivt verktyg som ersatt den 
traditionella medarbetarenkäten.  
 
Bolaget har genomfört en arbetsmiljöinsatsen för samtliga medarbetare i forma av åtta tillfällen med 

endagarsutbildning i personlig effektivitet med tips och råd för att hitta en ännu bättre struktur i det 

egna arbetet i syfte att frigöra tid och minska stress. Arbetsmiljöinsatsen var mycket uppskattad. 

Samtliga chefer har även under året fått ytterligare digitala verktyg för att kunna stötta 
medarbetarna i frågor kring mental hälsa. 
 
Bolaget har under året fräschat upp delar av lokalerna, samt uppdaterat samtliga konferensrum med 
modern teknik för effektiva möten oavsett om medarbetare är på kontoret eller arbetar hemifrån. 
 
Upphandling och implementering av driftavtal med externa leverantörer har genomförts, som ett 

steg mot volymbaserad tjänsteleverans inom IT för större flexibilitet. 

Fortsatt arbete har skett av införande at robotisering (RPA) inom lämpliga processer 

 

Stärkt arbetsgivarvarumärke och externt varumärke har varit ett av bolagets mål för 2021. Under 

2021 har bolaget genomfört flera digitala möten och besök hos bolagets kunder där bolaget stärkt 

sitt varumärke. Återkoppling från aktörer på marknaden, såsom leverantörer och konsulter, vittnar 

om ett stärkt varumärke. Stort antal sökande till utannonserade tjänster tillsammans med 

återkopplingen från kandidater talar för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Tydlig paketering av 

bolagets budskap och tydliga företagspresentationer har bidragit till detta.  

 

Vidareutvecklingen av bolagets ärendehanteringssystem har fortsatt under året. Utveckling har gett 
än mer effektivare hantering av ärenden med kunden i fokus. Ärendestatistik ger bolaget möjlighet 
att mäta effekter av den utveckling som succesivt genomförs. 
 

FRAMTIDA UTVECKLING 
SOLTAK AB:s fokus framåt är att fullfölja de grunduppdrag man fått från kommunerna och fortsätta 

arbetet med att fintrimma system, processer och samarbetsformer. SOLTAK AB har blivit en naturlig 

arena för kommunal samverkan i vid mening och vi ser många verksamhetsområden som framgent 

skulle kunna samordnas med SOLTAK AB som bas. 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat Årets

Aktiekapital resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 70 000 6 577 533 696 716 7 344 249

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 696 716 -696 716 0

Årets vinst 1 883 937 1 883 937

Belopp vid årets utgång 70 000 7 274 249 1 883 937 9 228 186

Villkorat aktieägartilsskott uppgår till 6 000 000 kr (föregående år 6 000 000 kr).

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 7 274 249

Årets vinst 1 883 937

9 158 186

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 9 158 186

9 158 186

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021 2020

Not

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2,3 169 084 194 156 015 010

Aktiverat abete för egen räkning 0 0

Övriga rörelseintäkter 868 385 959 974

169 952 579 156 974 984

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4,5,6 -86 489 087 -71 728 642

Personalkostnader 7 -59 290 142 -55 686 216

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -20 573 660 -24 815 815

-166 352 888 -152 230 673

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 489

Räntekostnader och liknande resultatposter -511 257 -570 305

-511 257 -569 816

Resultat efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495

Bokslutsdipositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -790 000 -3 270 000

-790 000 -3 270 000

Resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på årets resultat 8 -414 497 -207 780

Årets resultat 1 883 937 696 715
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 9

liknande arbeten 19 043 295 36 406 616

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 10

liknande arbeten 626 747 1 312 149

Pågående projekt avseende immateriella 11

anläggningstillgångar 256 949 0

19 926 991 37 718 765

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 12 605 750 647 230

Inventarier, verktyg och installationer 13 4 283 542 4 221 030

Pågående projekt materiella 14

anläggningstillgångar 1 666 038 0

6 555 330 4 868 260

Summa anläggningstillgångar 26 482 321 42 587 025

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 352 631 464 861

Övriga fordringar 187 368 81 574

Uppskjuten skattefordran 15 76 024 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 7 167 546 20 367 813

27 783 570 20 914 248

Kassa och bank

Kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa omsättningstillgångar 122 044 958 111 672 491

SUMMA TILLGÅNGAR 148 527 280 154 259 515
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 70 000 70 000

70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 186 7 274 249

Summa eget kapital 9 228 186 7 344 249

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 8 610 000 7 820 000

Summa obeskattade reserver 8 610 000 7 820 000

Avsättningar
Avsatt till pension 7 633 830 5 567 764

Summa avsättningar 7 633 830 5 567 764

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 68 580 000 70 380 000

Summa långfristiga skulder 68 580 000 70 380 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 800 000 33 700 000

Leverantörsskulder 16 900 659 15 733 992

Aktuell skatteskuld 607 483 1 449 874

Övriga skulder 19 1 902 338 2 690 939

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 9 264 784 9 572 698

Summa kortfristiga skulder 54 475 264 63 147 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 527 280 154 259 515
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KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;

Avskrivningar och nedskrivningar 20 573 660 24 815 815

Avsättningar 2 066 066 2 094 950

26 239 417 31 655 076

Erhållen ränta 0 489

Erlagd ränta -511 257 -570 305

Betald inkomstskatt -1 256 888 -134 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 471 272 30 951 158

före förändring av rörelseresultat

Förändring i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -6 869 321 -2 958 036

Förändring av rörelseskulder 70 152 -2 904 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 672 103 25 088 832

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 627 402 -744 634

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -841 555 -1 017 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 468 957 -1 762 026

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 9 000 000 17 700 000

Amortering av lån -18 700 000 -17 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 700 000 0

Årets kassaflöde 3 503 146 23 326 806

Likvida medel vid årets början 90 758 243 67 431 437

Likvida medel vid årets slut 94 261 389 90 758 243
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 

redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och 

risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Tjänster 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs, så kallad successiv 

vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas 

uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på 

balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att 

erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkten bara i den 

mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de 

uppkommer. 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 

uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. I bokslutet per 2021-

12-31 återfinns inga beräknade förlustuppdrag. 

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. 

Leasingavtalet 

Företaget som leasegivare 

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till 

leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är 

leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende på när 

leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över perioden. 

Företaget som leasetagare 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Ersättning till anställda 

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och 

ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 

det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller formella, att betala något ytterligare, utöver dessa 

avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga 

långfristiga ersättningar till anställda. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Installationer på annan fastighet   20 år 

Inventarier, verktyg och maskiner     3 – 5 år 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av 

utan nedskrivning prövas årligen. Bolaget har per 2021-12-31 fortsatt pågående projekt som ännu 

inte har tagits i bruk. Bolaget har därmed i bokslutet 2021-12-31 inte åsatt någon nyttjandeperiod för 

dessa tillgångar. I bruk tagna immateriella tillgångar skrivs av linjärt enligt nedan.  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten 5 – 6 år 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 – 5 år 

Avskrivningar på immateriella tillgångar på 6 år grundar sig på avtalsrättsliga förhållanden kopplat till 

dessa tillgångar som gör det sannolikt att tillgången kommer nyttjas i 6 år. 

Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 

balansdagen. 

Övriga avsättningar 

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 

händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att 

reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas 

förpliktelsen. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2021 2020

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:

Affärsområde Ekonomi 17 568 093 17 442 408

Affärsområde Lön 36 356 338 33 147 500

Affärsområde IT & Projekt 115 159 763 105 425 102

169 084 194 156 015 010

Not 3 Leasingavtal - leasegivare 2021 2020

Intäktssförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 9 315 696 8 996 706

Senare än 1 år men inom 5 år 9 810 173 7 813 998

Senare än 5 år 0 0

19 125 869 16 810 704

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Leasade tillgångar avser IT-utrustning.

2021 uppgick intäkten för leasingavtalen till 13 110 114 kr ( 7 458 690 kr 2020.)

Not 4 Arvode till revisorer 2021 2020

Revisionsuppdraget 92 200 90 150

Annan revisionsverksamhet 40 000 42 000

132 200 132 150

Not 5 Leasingavtal - leasetagare 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 12 289 464 11 970 474

Senare än 1 år men inom 5 år 14 854 529 15 182 922

Senare än 5 år 1 477 600 2 126 800

28 621 593 29 280 196

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Hyresavtal för fastighet, hyresavtal för serverhallar samt hyresavtal för datorer.

2021 uppgick kostnaderna för leasingavtalen till 16 215 090 kr ( 10 563 666 kr 2020.)

Not 6 Övriga externa kostnader 2021 2020

Konsultkostnader 12 005 223 15 944 264

Inköp av IT-utrustning 15 562 239 8 083 699

IT-licenser 14 093 267 13 039 739

Lokalhyra 3 055 966 3 172 841

Serviceavtal 27 043 476 20 470 157

Övriga kostnader 14 728 916 11 017 942

86 489 087 71 728 642
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Not 7 Anställda och personalkostnader 2021 2020

Medelantal anställda

Män 33 30

Kvinnor 59 60

92 90

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 466 787 1 436 267

Övriga anställda 39 882 780 39 289 377

41 349 567 40 725 644

Tantiem till styrelse och verkställande direktör utgår ej.

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 370 453 332 013

Pensionskostnader för övriga anställda 4 287 818 4 150 148

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 13 348 413 11 640 228

18 006 683 16 122 389

Avtal om avgångsvederlag

För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets del. 

Avgångsvederlag utgår om VD sägs upp med motsvarande 6 månadslöner.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 22% 33%

Andel män i styrelsen 78% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 43%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 57%

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt 490 522 207 780

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp -76 024 0

Summa redovisad skatt 414 498 207 780

Redovisat resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6%): -473 477 -193 562

Skatteeffekten av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -17 044 -14 218

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp 76 024 0

Redovisad skatt -414 497 -207 780

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras per 2022-12-31.

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021-12-31 2020-12-31

och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde 92 356 567 90 778 780

Inköp 0 454 729

Omklassificeringar 0 1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 356 567 92 356 567

Ingående avskrivningar -55 949 952 -38 800 622

Årets avskrivningar -17 363 321 -17 149 329

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 313 272 -55 949 951

Utgående redovisat värde 19 043 295 36 406 616

Varav restvärde aktiverat arbete 1 090 766 1 218 552
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Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m. m. 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 479 648 3 479 648

Inköp 584 606 562 664

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 064 254 4 042 312

Ingående avskrivningar -2 730 163 -2 034 234

Årets avskrivningar -707 343 -695 930

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 437 507 -2 730 163

Utgående redovisat värde 626 747 1 312 149

Not 11 Pågående projekt avseende immateriella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 1 123 058

Inköp 256 949 0

Omklassificeringar 0 -1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 949 0

Utgående redovisat värde 256 949 0

Not 12 Förbättringsutgift på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 829 598 791 765

Inköp 0 37 833

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 829 598 829 598

Ingående avskrivningar -182 368 -141 156

Årets avskrivningar -41 480 -41 212

Utgående ackumulerade avskrivningar -223 848 -182 368

Utgående redovisat värde 605 750 647 230

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 092 250 31 822 785

Inköp 1 961 364 706 801

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 053 613 32 529 586

Ingående avskrivningar -28 308 556 -21 379 211

Årets avskrivningar -2 461 516 -6 929 345

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 770 072 -28 308 556

Utgående redovisat värde 4 283 542 4 221 030

Not 14 Pågående projekt avseende materiella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Inköp 1 666 038 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 666 038 0

Utgående redovisat värde 1 666 038 0

Not 15 Uppskjuten skattefordran 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran 76 024 0

76 024 0

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras 2022-12-31. Se not 8. Skatt på årets resultat.
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 146 065 13 787 040

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 532 94 910

Övriga interimsfordringar (periodiseringar) 7 011 949 6 485 863

7 167 546 20 367 813

Not 17 Antal aktier 2021-12-31 2020-12-31

Aktier Kvotvärde Kvotvärde

100 100
Antal Antal

700 700

700 700

Not 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 15 000 000 16 000 000

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 53 580 000 54 380 000

68 580 000 70 380 000

Not 19 Övriga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Personalskatt 908 373 905 035

Lagstadgade sociala avgifter 993 964 980 235

Mervärdesskatt 0 805 668

1 902 337 2 690 938

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Lön 6 983 947 7 082 279

Räntor 55 091 50 546

Övriga upplupna kostnader 2 225 746 2 439 873

9 264 784 9 572 698

Not 21 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter förekommer.

Not 22 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser förekommer.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 2021-12-31 2020-12-31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 185 7 274 249

disponeras så att

i ny räkning överföres 9 158 185 7 274 249

9 158 185 7 274 249

Not 25 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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 Dokumentnamn   
 Protokoll Styrelsemöte nr 16 
 
 
Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  


 2022-05-12 1 
                _________________________________________________________________________________ 


  


Plats och tid Thorskogs slott, 2022-05-12, kl. 13:00 – 14.30 


 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 


Lars Ivarsbo 


Peter Harrysson 


Robert Mattsson     


 Suppleanter Rosalie Sanyang 


 Ej närvarande Johan Jönsson Meddelat förhinder 


Melisa Nilsson Meddelat förhinder 


Morgan Carlsson Meddelat förhinder 


Carlos Rebela Da Silva  Meddelat förhinder  


   


 Övriga Pertti Heina  VD 


Lena Ohlén  Ekonomichef 


   


 


Underskrifter 


Sekreterare __________________________________ 


 Lena Ohlén 


 


 Ordförande __________________________________ 


  Åke Sparringsjö 


  


 Justerare __________________________________ 


  Lars Ivarsbo 


Den 11–12 maj hade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen styrelsedagar. 


§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
 
§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  


§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  
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§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 


§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 15 är justerat och ligger på Sharepoint.   


Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 


§ 6  
Tertialrapport 1  
Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB presenterad vid styrelsemötet. Vid strategidagarna den 
11–12 maj, föredrog affärsområdescheferna sina respektive delårsresultat.   
 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna tertialrapport 1 2022 för SOLTAK AB 


§ 7  
Investeringsbudget 2022 
Förslag till utökning av investeringsbudget 2022 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 


Styrelsen beslutar  
Att godkänna utökningen av investeringsbudget 2022 enligt förslag 
 
§ 8 
Styrelsens arbetsordning 
Förslag till styrelsens arbetsordning enligt utskickad handling presenterad vid mötet. 


Styrelsen beslutar  
Att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag. 


§ 9 
Uppföljning internkontrollplan 2022 
Uppföljning T1 av interkontrollplan 2022 presenterad vid styrelsemötet 


Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
§ 10 
Uppföljning T1 personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2022 (T1) enligt underlag presenterad vid mötet 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
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§11  
VD informerar 
Press och media: 


• 18/2 Intervju av VD om ledarskap (podd Kloka ledare) delad via Linkedin. 


• 21–22/2 Artikel i Kungälvs-Posten (nya normala-distansarbete), positiv artikel med 
SOLTAK. 


• Facebook sida skapad 3/5 främst för rekrytering via sociala media (nå rätt målgrupp 
tex inom IT). 
 


Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna: status enligt punkt 9 uppföljning IKP 2022, arbete 
pågår. 
 
Kundsamverkan - vidareutveckla vår samverkansmodell: status enligt pkt 9, arbete pågår. 
 
Tjörn IT – vi har en dialog kring samarbete.  
 
Lilla Edet och SOLTAK IT: 


• Löpande operativa möten. 


• Fortsatt dialog kring gränsdragning skoltjänsten. 


• Omstart kring samarbetet (ny KC Lilla Edet sedan 28 februari 2022). 
 


Möten med och besök hos våra ägare: 


• 7/3 KF Lilla Edet (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 


• 7/4 KF Stenungsund (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 


• 22/4 Ägarråd: Bra dialog tydligare ägare, fler samarbetsområden, fler kommuner i 
samarbetet. 


• 26/4 KS Lilla Edet (uppsiktsplikten). Ett bra besök! 


• 12/5 KF Kungälv (information om SOLTAK AB). 
 


Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 


• Besök KS Stenungsund, när? 


• Besök KS Kungälv, när? (förslag hösten 2022 då KS Kungälv besökte SOLTAK 
24/11–2021). 


• Tjörn (besök hos KF respektive KS), när?  
  


Styrelsen beslutar 
Att notera informationen samt att styrelsen uttalar att tjänsteavtal med kunderna är prioriterat 
och måste färdigställas senast under 2022. 
 
§12 
Uppdrag till VD 
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram kriterier för ytterligare ägarkommuner i SOLTAK AB. 
 
Styrelsen beslutar 
Att ge VD i uppdrag att ta fram kriterier.  
 
§13 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 


Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§14 
Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Plats och tid SOLTAK AB, 2022-05-17, kl. 13:00 – 14.00 


Aktieägare  Stenungsund kommun genom Katja Nikula 175 aktier  


Lilla Edets kommun genom Jörgen Andersson 175 aktier 


Tjörns kommun genom Anders G Högmark 175 aktier 


Kungälvs kommun genom Anders Holmensköld 175 aktier 


Övriga  Åke Sparringsjö  Ordförande 


Lars Ivarsbo 


Morgan Carlsson 


Pertti Heina   


Lena Ohlén 


 


Underskrifter 


Sekreterare __________________________________ 


 Lena Ohlén 


 


Ordförande __________________________________ 


 Åke Sparringsjö 


  


Justerare __________________________________ 


 Anders Holmensköld 


 


 


§ 1 


Stämmans öppnade  


Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna 


välkomna. 


§ 2  


Val av ordförande och sekreterare 


Stämman utser Åke Sparringsjö till ordförande. 


Stämman utser Lena Ohlén till sekreterare. 
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 § 3  


Upprättande och godkännande av röstlängd 


Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. 


§ 4  


Val av justerare 


Till justerare jämte ordförande utsågs Anders Holmensköld. 


§ 5  


Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 


Kallelse är utsänt via e-post till stämmoombud och styrelse och revisorer. Stämman 


har blivit behörigen sammankallad. 


 


§ 6 


Godkännande av dagordning 


Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes. 


 


§ 7 


Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 


lekmannarevisorernas granskningsrapport 


Årsredovisning 2021, revisionsberättelse, samt lekmannarevisorernas 


granskningsrapport enlig utskickade handlingar presenterade vid stämman. 


Stämman beslutade 


Att notera informationen 


§ 8 


Fastställande av resultat- och balansräkning 


Stämman beslutade 


a) att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för 2021 för SOLTAK AB 


b) om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, 


där den ansamlade vinsten om 9 158 186 SEK balanseras i ny räkning 


Balanserad vinst  7 274 249            


Årets vinst                           1 883 937 


Summa eget kapital       9 158 186 


 


c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
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§ 9 


Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 


styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt arbetstagarrepresentanter som 


utsetts av de fackliga organisationerna 


Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till styrelseledamöter i 


SOLTAK AB: 


Åke Sparringsjö (S)  Ordförande, Kungälvs kommun. 


Lars Ivarsbo (C)  Ledamot, Lilla Edets kommun. 


Peter Harrysson (M)  Ledamot, Kungälvs kommun. 


Melisa Nilsson (S)  Ledamot, Stenungsunds kommun. 


Robert Mattsson (C)  Ledamot, Tjörns kommun. 


Carlos Rebela Da Silva (S) Ersättare, Lilla Edets kommun. 


Morgan Carlsson (SD)  Ersättare, Kungälvs kommun. 


Rosalie Sanyang (S)  Ersättare, Tjörns kommun. 


Johan Jönsson (M)  Ersättare, Stenungsunds kommun. 


 


Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till lekmannarevisorer i 


SOLTAK AB: 


Ingemar Ottosson (S)  Lekmannarevisor, Lilla Edet. 


Anders Forsman(S)  Lekmannarevisor, Tjörns kommun. 


Lena Schandorff  (S)  Lekmannarevisor, Kungälvs kommum. 


Hans Gillenius(L)  Lekmannarevisor, Stenungsunds kommun. 


Vision har inga val av arbetstagarrepresentanter till styrelsen i SOLTAK AB: 


Vakant    SOLTAK AB 


Vakant    SOLTAK AB 


 


Stämman beslutar 


Att notera kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 


att inga arbetstagarrepresentanter utsetts av de fackliga organisationerna. 


§ 10 


Val av revisor och revisorssuppleant 


Till revisorer för 2021 förslås följande: 


Ernst & Young AB med Bjarne Fredriksson (auktoriserad revisor) som 


Huvudansvarig revisor, samt Kristna Baaz (auktoriserad revisor) till revisorssuppleant. 


Stämman beslutar  


Att välja Ernst & Young AB enligt förslag som revisionsbyrå för SOLTAK AB. 
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§ 11 


Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 


bolagsordningen eller ägardirektiv 


Inget annat ärende förelåg enligt deltagarna på årsstämman. 


Verkställande direktör informerade att bolaget som helhet innevarande år visar ett 


positivt resultat efter tertial 1, vilket framgår av delårsbokslutet per 30 april 2022 


godkänd av styrelsen vid styrelsemötet 12 maj 2022. Bolaget har en ekonomi i balans. 


Verkställande direktör informerade vidare om aktuell statistik från bolaget samt gav 


ett medskick till ägarna om vikten om att det är samarbete inom ramen för SOLTAK 


AB som gäller fullt ut, för att kunna nå större samordningsvinster 


(skalfördelar/ägarnytta) för samtliga ägarkommuner.  


Bolaget står redo för ett utökat samarbete med nuvarande ägarkommuner både inom 


befintliga samarbetsområden och inom nya tillkommande samarbetsområden, men 


även genom att utöka SOLTAK-samarbetet med fler ägarkommuner.  


§ 12 


Stämman avslutas 


Anders G Högmark framförde på stämmans vägnar ett stort tack för väl utfört arbete 


under 2021 till styrelse samt verkställande ledning och personalen.  


 


Ordförande tackar samtliga för visat intresse under dagens stämma och förklarar 


stämman avslutad. 
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