
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: onsdag 11 januari 2023 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuseet, 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 Presentation av sektor kommunledning 
 

 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 
Ellinor Östlund, 
kommunikationschef 
Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Maria Olegård, 
administrativ chef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Marianne Piiroinen, 
personalchef 
Kl 8.35-9.00 
 

6 Genomgång av kommunstyrelsens 
reglemente 
 

 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 
Kl 9.00-9.30 
 

7 Information om Barnkonventionen 
 

 Alma Nykvist 
Kl 10.00-10.45 
 

8 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
2023-2026 
 

2022/420  

9 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 
Laxfiskekommittén för tiden 2023-2026 
 

2022/420  
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10 Val av 1 ledamot och 1 ersättar till 
kommunala pensionärsrådet för tiden 2023-
2026 
 

2022/420  

11 Val av 1 ledamot i Leader Göta älv för tiden 
2023-2026 
 

2022/420  

12 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 
kommunala pensionärsrådet för tiden 2023-
2026 
 

2022/420  

13 Val av 3 ledamöter varav en sammankallande 
i Stiftelsen O  Anderssons donationsfond 
(Askeröd) för tiden 2023-2026 
 

2022/420  

14 Uppdatering av riktlinjer för markanvisnings- 
och exploateringsavtal 
 

2022/498 Karin Holmström, 
sektorchef samhälle 
Kl 11.00-11.15 
 

15 Initiativärende om att möjliggöra för enskilda 
fastighetsägare respektive 
verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på 
kommunal mark 
 

2022/440 Karin Holmström, 
sektorchef samhälle 
Kl 11.00-11.15 
 

16 Initiativärende från Sverigedemokraterna om 
att gå med i Västvatten 
 

2022/398 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 
Kl 11.25-11.35 
 

17 Svar på motion om menssäkrade toaletter 
 

2022/150 Marianne Piiroinen, 
personalchef 
Kl 11.35-11.45 
 

18 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget 2023 
 

2022/502 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 13.00-14.00 
 

19 Upphandling av principiell karaktär 2023 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

2022/503 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 13.00-14.00 
 

20 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2022/434 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 13.00-14.00 
 

21 Revidering av finanspolicyn 
 

2022/466 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 13.00-14.00 
 

22 Delegation av förvaltning av stiftelsen O 
Anderssons donationsfond 
 

2022/501 Maria Olegård, 
administrativ chef 
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sid 3/3 

23 Firmatecknare för Lilla Edets kommun 
 

2022/487 Maria Olegård, 
administrativ chef 
 

24 Personuppgiftsincidenter 2022 
 

2022/20 Maria Olegård, 
administrativ chef 

25 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84  

26 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

27 Information från GR 
 

2022/10  

28 Information från Soltak AB 
 

2022/17  

29 Information från SBRF 2022/16  
 

 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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Kommunledningsförvaltningen 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden 
bildningsnämnden, samhällsnämnden och jävsnämnden 

     
 
 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen eller annan författning samt i särskilt reglemente för var 
och en av kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden och samhällsnämnden gäller följande 
gemensamma reglemente som i tillämpliga delar även gäller för jävsnämnden. 

Allmänt ansvar och uppgifter 

1 § Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa det som anges i 
lag eller författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa fullmäktiges angivna riktlinjer och genomföra givna uppdrag samt fullgöra de uppgifter 
som fullmäktige uppdrar åt styrelsen/nämnden. Ansvarsområden för respektive organ anges i 
respektive reglemente. 

2 § I uppgifterna för styrelsen/nämnden ingår att 

o avge yttranden och i övrigt delta i och bevaka frågor som berör styrelsens/nämndens 
ansvarsområden, 
 

o aktivt bedriva utvecklingsarbete inom styrelsens/nämndens ansvarsområden samt verka för att 
samverkan inom kommunens verksamheter utvecklas, 
 

o samråda och samarbeta med myndigheter, företag, organisationer och enskilda vars 
verksamhet berörs av styrelsens/nämndens ansvarsområden. Styrelsen/nämnden beslutar om 
formerna för detta, 
 

o lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör 
styrelsens/nämndens ansvarsområden, 
 

o ansvara för egna personregister och eget diarium. 
 

3 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess verksamhet är tydlig och ändamålsenlig i förhållande till 
ansvarsområden, fastställda mål och ekonomiska förutsättningar samt lagar och andra författningar 
som gäller för verksamheten. 

Styrelsen/nämnden svarar för, om inte fullmäktige beslutar annat, att 

o själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden vilka hör till styrelsens/ nämndens 
ansvarsområden samt träffa överenskommelse i samband därmed,  

o tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområden. 
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Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden 
bildningsnämnden, samhällsnämnden och jävsnämnden 

     
 
Styrelsen/nämnd får inte bestämma om rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärende där 
styrelsen/nämnd företräder kommunen och inte heller utöva tillsyn enligt lag eller författning där 
styrelsen/nämnden själv bedriver verksamheten. Ansvaret för beslut om sådan rättighet, skyldighet 
eller beslut i anslutning till tillsyn ligger hos jävsnämnden. 

Personalfrågor 

4 § Styrelsen är anställningsmyndighet för all personal anställd inom kommunens 
verksamhetsområden och har det fulla ansvaret för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
i enlighet med reglemente för kommunstyrelsen 6 §. Detta ansvar inkluderar även rätt för 
styrelsen att delegera frågor om ansvar och befogenheter i personalfrågor till kommunchef, 
sektorchef eller annan anställd. Kommunförvaltningen organiseras under kommunchefen i 
sektorer.  

Personuppgiftsfrågor 

5 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Styrelsen/nämnden ska utse  dataskyddsombud. Styrelsen är även 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt 
vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker hos fullmäktige samt i 
fullmäktigeberedningar. 

Rapportering och redovisning 

6 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning 
samt detta gemensamma reglemente och respektive reglemente för styrelsen/nämnden. 

Styrelsen/nämnden ska regelmässigt redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Styrelsen/nämnden ska också tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig och effektiv. Redovisningarna ska ske i enlighet riktlinjer som fastställs av 
fullmäktige. 

Nämnderna ska också fullgöra rapportering som ålagts dem enligt speciallagstiftning. 

Arbetsformer 

7 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens/nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 
för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta 
(ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte 
är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid eller på annat sätt. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

9 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess. 
 
10 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens sekreterare. Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro 
får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  
 
11 § Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten i kommunens 
nämnder. Nämnd får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller 
inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Arvode och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utgår inte. 

Vid sammanträden med styrelsen och nämnderna får kommunchef och nämndsekreterare närvara samt 
även respektive berörd sektorchef och de tjänstepersoner som särskilt kallas som föredragande på 
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sammanträdet. Även särskilt sakkunniga kan medges denna rätt. De som har närvarorätt eller kallats 
särskilt får även delta i överläggningarna. 

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträde. 

 
Ordförande och presidium  

12 § Det åligger ordföranden att 
 

o tillse att styrelsens/nämndens och utskottets uppgifter fullgörs, 
o leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
o kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
o inför sammanträdena se till att ärendena som behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är 

beredda, 
o tillse att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
o bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs, 
o främja samverkan mellan respektive nämnd och kommunens övriga nämnder, 
o representera styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte styrelsen/nämnden bestämt annat i ett särskilt fall, 
o uppmärksamt följa utvecklingen inom styrelsens/nämndens ansvarsområden och ta initiativ 

inom dessa 

 
13 § Styrelsens/nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordföranden 
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs. 
 
14 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. 
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter. 
 
Förhinder, ersättare och jäv 

15 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv kalla ersättare.  
 
16 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
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redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner 
i turordningen. 

Ersättare som inte tjänstgör får delta i överläggningarna men inte i besluten. 

17 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti. 

Beslutsprocess och protokoll 

18 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det 
skriftligt. 
 
19 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med acklamation. 
 
20 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 
21 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
22 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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23 § Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, kommunchefen, sektorchefen, 
styrelsens/nämndens sekreterare eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 
 
24 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommunchef, sektorchef förvaltningschef, 
avdelningschef eller annan anställd som styrelsen/nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden utser. 
 
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras 
av den som utses därtill. 

Arbetsutskott 

25 § Inom styrelsen/nämnden ska finnas ett arbetsutskott; dock ej i jävsnämnden. Utskottens 
sammansättning framgår av respektive reglemente. Ytterligare utskott kan endast inrättas efter beslut 
av fullmäktige. 

 
o Inom varje arbetsutskott väljs för den tid som styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets 

ledamöter en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund 
av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får 
styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 
 

o En ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den vid valet bestämda ordningen. Avgår 
en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 
 

o Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 
ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 

o Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelse ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra (4) dagar före 
sammanträdesdagen. Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 
 

o De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet 
om beredning behövs. Ordföranden, kommunchefen, sektorchef eller styrelsens/nämndens 
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sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet. Utskottet får infordra de yttranden och 
upplysningar från kommunens nämnder och kommunförvaltningen som behövs för att 
utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag 
till beslut. 

För arbetsutskottet gäller i övrigt styrelsens/nämndens arbetsformer i tillämpliga delar. 

 

Insynsplats  

26 § Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom valteknisk 
samverkan  med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 
styrelsen har rätt till en insynsplats i styrelsen/nämnden, men inte i dess utskott och ej heller i 
jävsnämnden. När annat parti från den valtekniska samverkan har en plats i styrelse/nämnd så har de andra 
partierna i den valtekniska samverkan inte rätt till någon plats. 

Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti 
lämnar namnet på sin representant till fullmäktige. 
 
Insynsplatsen innebär ingen yttranderätt eller möjlighet att få sin åsikt noterad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår 
inte. 
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Kommunledningsförvaltningen 

Reglemente för Kommunstyrelsen 
     

 
Kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt i gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen samt bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsnämnden och i tillämpliga delar 
för jävsnämnden gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Organisation 

1 § Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och nio (9) ersättare. 

Styrelsens mandattid är fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter år då val av kommunfullmäktige 
har ägt rum i hela landet.  

Styrelsens övergripande uppgifter 

2 § Kommunstyrelsen är Lilla Edets kommuns ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och ska med 
utgångspunkt från fullmäktiges beslut och riktlinjer styra och leda demokratin och 
samhällsutvecklingen samt utförandet av välfärdstjänster och service.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som drivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet 
med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen och annan lagstiftning. 

Styrelsen ansvarar för att leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.  

Styrelsen ansvarar för att kontinuerligt följa och utöva uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders beslut. 
 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 
 
Styrelsen ansvarar för att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 
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Styrelsens uppgifter och ansvarsområden 

3 § Styrelsen ansvarar för 

o kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-
postsystem, IT-system, telefoni, anslagstavla, intern och extern webbplats, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och 
förtroendemannaregister, 
 

o övergripande kommunikationsfrågor, medborgardialog, varumärkesarbete och internationellt 
samarbete. 
 

o näringslivsfrågor samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättning och näringslivet i 
kommunen, 
 

o strategiska klimat- och miljöfrågor inklusive Agenda 2030, 
 

o jämställdhets-, demokrati- och folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete och frågor kring 
trygghet och säkerhet, 
 

o interna säkerhetsfrågor i kommunen samt ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 
följs 
 

o turism samt utveckling av kommunens besöksmål i samråd med näringslivet, 
 

o  kollektivtrafikfrågor, 
 

o mark- och bostadspolitiska frågor,  
 

o strategiska lokalförsörjningsfrågor, 
 

o exploateringsverksamhet inklusive förvaltning av mark inom exploateringsprojekt,  
 

o upprättande av handlingar och beredning av ärenden enligt plan- och bygglagen vad avser 
översiktsplaner, regionplaner, detaljplaner, planprogram samt områdesbestämmelser,  

 
o geotekniska utredningar och skredfrågor, 

 
o kommunens mätning, beräkning och kartframställning, ajourhållning, utveckling och lagring 

av kommunens geodata, 
 
 

o belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator, kvarter, allmänna 
platser, stadsdelar och offentliga byggnader, 
 

o byggnadsregister inom kommunen, 
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o statistikfrågor, 

  
o registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen, 

 
o handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

 
o kommunens samverkan med kommunala pensionärsrådet, 

 
o utseende vid behov av ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen, 

 
o arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 

arkivreglemente. 
 

o den kommunala författningssamlingen och ansvaret för att tillse att denna hålls tillgänglig i 
lagstadgad form, 
  

o upprättande av förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,  
 

o beredning eller yttrande i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen,  
 

o samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
 

o verkställande av fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

4 § Styrelsen ska  

o ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  
 

o ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,  
 

o ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,  
 

o löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 
 

o årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 
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o svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, 
 

o ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i, 
 

o ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning. 
 

Ekonomi och medelsförvaltning 

5 § Styrelsen ska  

o leda och samordna kommunens styrning av ekonomin mot en god ekonomisk hushållning, 
 

o ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för 
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta 
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 
 

o ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att ansvara för 
utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 
fullmäktige särskilt beslutar, 
 
 

o avskriva fordran som hänför sig till styrelsens förvaltningsområde, 
 

o se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 

o handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. När särskilda donationsföreskrifter 
finns ska dessa följas, 
 

o upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
 

o se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, 
 

o upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, 
 

o i enlighet med fullmäktiges riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
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o samordna kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet bl.a. genom att teckna 

kommunövergripande ramavtal och förvaltningsöverskridande avtal av större omfattning eller 
särskild strategisk betydelse för kommunen. 

 

Personalpolitik 

6 § Styrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunförvaltningen och 
pensionsmyndighet. Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att 
 

o med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 

o förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 
§§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders ansvarsområden, 
 

o avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 

o besluta om stridsåtgärd, 
 

o lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter, 
 

o själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållanden mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 

o utveckla och samordna personalpolitiken, 
 

o upphandla företagshälsovård för kommunens verksamhet, 
 

o ansvara för att utveckla en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda som 
bygger på ömsesidig tillit, 
 

o driva utveckling av organisationen, arbetsvillkor och arbetsformer för att nå en hög effektivitet 
och en god arbetsmiljö, 
 

o anställa kommunchef som har den ledande ställningen bland de anställda och är direkt 
underställd styrelsen. Kommunchefens uppgifter ska närmare fastställas i en särskild 
instruktion, 
 

o efter samråd med berörd nämnd, anställa sektorchef och utforma dennes anställningsvillkor. 
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Delegation från fullmäktige 

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

o upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angett, 
 

o antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner eller områdesbestämmelser som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Planer eller områdesbestämmelser av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är bl.a. planer och bestämmelser för större 
områden eller planer och bestämmelser som reglerar flera motstridiga intressen, avser känsliga 
miljöer eller med större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, 
 

o antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner som handläggs med enkelt planförfarande 
(enligt plan- och bygglagen med planprocess mellan 2011 - 2014), 
 

o antagande eller ändring av detaljplaner med förenklat förfarande. Detta innebär rätt att 
förlänga genomförandetiden och ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra 
stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, 
 

o utarrendering, uthyrning eller på annat sätt upplåtande av kommunen tillhörig fast egendom, 
 

o beslut om köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 
expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel 
samt upplåta tomträtt, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 
 

o träffa avtal eller genom tillämpning av plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen eller 
ledningsrättslagen, dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt 
i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt, dels 
upplåta sådan rätt i gata, park eller annan plats, 
 

o beslut i ärenden angående servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter 
samt gemensamhetsanläggningar, 
 

o begäran om lantmäteriförrättning, 
 

o förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för 
att genomföra detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på 
kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för 
samma ändamål, 
 

o avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen, 
 

o tillstånd att använda kommunens vapen,  
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o i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, 

träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal. 
 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 
betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas i fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt 
samråda med annan berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
Uppföljningsfunktionen 

8 § Styrelsen ska  

o övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
 

o övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
 

o följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
 

o tre gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas 
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
 

o en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt      9 kap. 
37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 
 

o inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv, 
 

o senast i april och oktober varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige, 
 

o i övrigt se till att en effektiv samordning av nämndernas och förvaltningarnas verksamhet sker. 
 

Kommunstyrelsens särskilda uppgifter 

9 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige 
(processbehörighet). Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
10 § Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd och ska fullgöra lagstadgade 
uppgifter enligt lagen om kommuners och regioners åtaganden inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
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Krisledningsnämnden ska sammankallas om ordföranden anser att det behövs eller om minst två av 
nämndens ledamöter begär det. En begäran om att sammanträde ska hållas görs skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som man önskar ska behandlas. 
Nämnden beslutar om den ska träda i funktion.  

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder samt helägda 
kommunala bolag i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
Ordföranden eller den som fullgör denna uppgift får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska snarast anmälas till 
nämnden. 
 
Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser 
som den begär och som den uppkomna situationen kräver. 
 
Krisledningsnämnden beslutar när förhållandena är sådana att kommunens organisation kan återgå till 
den normala.  Även fullmäktige kan fatta sådant beslut. 
 
Krisledningsnämnden får vid extraordinär händelse begära bistånd från annan kommun och på begäran 
bistå kommun som drabbats av extraordinär händelse. 
 
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild 
som drabbats av händelsen. 
 
Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod utarbeta en plan för hur extraordinära händelser 
ska hanteras i kommunen. 
 
Under höjd beredskap ansvarar krisledningsnämnden för den verksamhet som framgår av 7 § lagen om 
totalförsvar och höjd beredskap. 
 

11 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunalråd 

12 § Sedan val av kommunstyrelse skett utser fullmäktige två kommunalråd. Det ena kommunalrådet 
är styrelsens ordförande och tjänstgör på heltid (40 timmar/vecka). Det andra kommunalrådet är 
styrelsens vice ordförande och tjänstgör 75 % av heltid (30 timmar/vecka). 
 
Vid kommunalråds sjukskrivning, föräldraledighet eller ledighet för vård av närstående får 
kommunstyrelsen fatta beslut om att utse en personlig ersättare. Varje sådant beslut får högst omfatta 
en period av 6 månader. Skulle kommunalrådet återinträda i uppdraget under beviljad ledighet avslutas 
uppdraget för den personlige ersättaren. Detsamma gäller om kommunalrådets uppdrag skulle avslutas 
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Ordföranden 

13 § Utöver bestämmelser i gemensamt reglemente åligger det särskilt kommunstyrelsens ordförande 
att under styrelsen 

o ha uppsikt över kommunens hela nämndorganisation, 
 

o med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
 

o främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige.  

Arbetsutskott 

14 § Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 
Utskottet bereder ärenden inom styrelsens ansvarsområden. Utskottet beslutar i ärenden på styrelsens 
vägnar i enlighet med gällande delegationsordning. Styrelsens arbetsutskott är även personal-, 
folkhälso- och lokalutskott.  
 
Gemensamma bestämmelser 

15 § Bestämmelser om arbetsformer för styrelse/nämnder och utskott, ordförandens ansvar, 
närvarorätt mm finns i gemensamt reglemente för styrelsen och kommunens nämnder. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-12-20 KS 2022/420 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Val av 1 ledamot i Leader Göta älv för tiden 2023-2026 
 
Dnr KS 2022/420 
 
Sammanfattning 
Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en 
samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. 
Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt 
Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg. 
 
Styrelsen för Leader Göta älv företräds ofta av tjänstepersoner som offentlig 
representant för att få en bra förankring och samverkan med berörd kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, att representera Lilla 
Edets kommun i styrelsen för Leader Göta Älv. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@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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Valberedning protokoll 2022-11-09 
 

 
§ 28 
Val av 3 ledamöter varav en sammankallande i Stiftelsen Oskar 
Anderssons donationsfond (Askeröd) för tiden 2023-2026 
Dnr KS 2022/420 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige väljer följande: 
 
Ledamöter 
Göran Sühl (S) 
Paulina Svenungsson (C) 
Frej Dristig (SD) 

 
2. Kommunfullmäktige väljer Paulina Svenungsson (C) till sammankallande för 

Stifelsen Oskar Anderssons donationsfond. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 160 
Uppdatering av riktlinjer för markanvisnings- och 
exploateringsavtal. 
Dnr KS 2022/498 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner som anvisar mark ska, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, ha riktlinjer för ändamålet. Motsvarande gäller riktlinjer 
för exploateringsavtal som enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs för alla 
kommuner som planerar att upprätta sådana avtal. 
Avsikten är att skapa tydliga spelregler för exploatörer så de vet vad de har att vänta sig 
vid förhandlingsbordet.  
En översyn har nu gjorts av riktlinjerna från 2017-04-12.  
 
Ändringar rörande markanvisningsavtal 
Flera uppdateringar har gjorts som rör markanvisningsavtalen. Maxtiden för 
markanvisning har förlängts från två till tre år för att ligga i linje med Göteborgs stads 
anvisningstid. Det har även tillkommit en maxtid om ett år för färdigplanerad mark. 
Vidare anger de uppdaterade riktlinjerna att annonsering sker på kommunens hemsida 
vid aktuella markanvisningar. Om specifikt område önskas skickar exploatören in en 
intresseanmälan.  
Gällande antalet aktuella avtal som behöver tecknas har dessa justerats ner till två i 
stället för tre som innan, detta för att göra processen smidigare. 
Tidigare fanns också bestämmelse kring upplåtelseform som tagits bort då det är svårt 
att långsiktigt garantera. 

 
Riktlinjerna har även korrigerats gällande några sakfel. 
Vägledande kring markanvisning var tidigare målen miljö och tillgänglighet. Dessa mål 
kan kopplas till särkrav vilka inte är tillåtna. 
En justering har även gjorts gällande vem som ska stå risken för projektet dvs även 
planarbetet, framgent ligger detta ansvar som utgångsläge på exploatören. 

 
Några förtydligande har även skett gällande att det är exploatören som står för kostnader 
som är kopplade till allmän plats och att kommunen använder en auktoriserad värderare 
när mark värderas. 
 
Ett tillägg har gjorts som kring att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 
Flera tillägg har gjorts bland annat om val av exploatör då detta görs utifrån ekonomisk, 
teknisk och yrkeskapacitet och att bevis om detta ska kunna inges, liksom att 
kommunen kan utesluta exploatörer med likviditetsproblem etc. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

Därutöver har tillägg gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för 
kostnader från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom medfinansiering från 
exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från exploatören för att 
säkerställa genomförandet, vilket utgör ett skydd för tredje man. Kommunen ges även 
möjlighet att ta ut en avgift från exploatören för markanvisningen. 
 
Ändringar rörande exploateringsavtal 
Riktlinjerna är nu uppdaterade kring var lagstödet finns i PBL och har även korrigerats 
gällande några sakfel såsom att exploateringsavtalets huvuddrag ska finnas framme 
redan vid samrådsskedet och att exploateringsavtalet ska vara beslutat innan antagande 
av detaljplan. 
 
Riktlinjerna har även förtydligats gällande att exploatören står för alla kostnader som 
kan kopplas till allmän platsmark samt att regler kring avfallsfrågor och att dessa ska 
följa reglerna vid varje tillfälle. 
 
Flera tillägg har gjorts såsom att kostnadsansvaret för framtagande av detaljplan 
regleras separat i ett plankostnadsavtal, att exploatören bekostar eventuell 
fastighetsbestämning och att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 

 
Även tillägg har gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för kostnader 
från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
gestaltningsprogram möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom 
medfinansiering från exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från 
exploatören för att säkerställa genomförande, vilket utgör ett skydd för tredje man. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23. 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar daterad 2017-04-12. 
Riktlinjer för exploateringsavtal daterad 2017-04-12. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdatering av riktlinjerna innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Riktlinjerna berör indirekt planering av markområden. När marken detaljplaneras 
behandlas sociala konsekvenser särskilt. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de uppdaterade riktlinjerna för markanvisnings- 
och exploateringsavtal. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-23 KS 2022/ 498 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Uppdatering av riktlinjer för markanvisnings- och 
exploateringsavtal 
 
Dnr KS 2022/ 498 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner som anvisar mark ska, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, ha riktlinjer för ändamålet. Motsvarande gäller riktlinjer 
för exploateringsavtal som enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs för alla 
kommuner som planerar att upprätta sådana avtal. 
Avsikten är att skapa tydliga spelregler för exploatörer så de vet vad de har att vänta sig 
vid förhandlingsbordet.  
En översyn har nu gjorts av riktlinjerna från 2017-04-12.  
 
Ändringar rörande markanvisningsavtal 
Flera uppdateringar har gjorts som rör markanvisningsavtalen. Maxtiden för 
markanvisning har förlängts från två till tre år för att ligga i linje med Göteborgs stads 
anvisningstid. Det har även tillkommit en maxtid om ett år för färdigplanerad mark. 
Vidare anger de uppdaterade riktlinjerna att annonsering sker på kommunens hemsida 
vid aktuella markanvisningar. Om specifikt område önskas skickar exploatören in en 
intresseanmälan.  
Gällande antalet aktuella avtal som behöver tecknas har dessa justerats ner till två i 
stället för tre som innan, detta för att göra processen smidigare. 
Tidigare fanns också bestämmelse kring upplåtelseform som tagits bort då det är svårt 
att långsiktigt garantera. 

 
Riktlinjerna har även korrigerats gällande några sakfel. 
Vägledande kring markanvisning var tidigare målen miljö och tillgänglighet. Dessa mål 
kan kopplas till särkrav vilka inte är tillåtna. 
En justering har även gjorts gällande vem som ska stå risken för projektet dvs även 
planarbetet, framgent ligger detta ansvar som utgångsläge på exploatören. 

 
Några förtydligande har även skett gällande att det är exploatören som står för kostnader 
som är kopplade till allmän plats och att kommunen använder en auktoriserad värderare 
när mark värderas. 
 
Ett tillägg har gjorts som kring att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 
Flera tillägg har gjorts bland annat om val av exploatör då detta görs utifrån ekonomisk, 
teknisk och yrkeskapacitet och att bevis om detta ska kunna inges, liksom att 
kommunen kan utesluta exploatörer med likviditetsproblem etc. 
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Därutöver har tillägg gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för 
kostnader från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom medfinansiering från 
exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från exploatören för att 
säkerställa genomförandet, vilket utgör ett skydd för tredje man. Kommunen ges även 
möjlighet att ta ut en avgift från exploatören för markanvisningen. 
 
Ändringar rörande exploateringsavtal 
Riktlinjerna är nu uppdaterade kring var lagstödet finns i PBL och har även korrigerats 
gällande några sakfel såsom att exploateringsavtalets huvuddrag ska finnas framme 
redan vid samrådsskedet och att exploateringsavtalet ska vara beslutat innan antagande 
av detaljplan. 
 
Riktlinjerna har även förtydligats gällande att exploatören står för alla kostnader som 
kan kopplas till allmän platsmark samt att regler kring avfallsfrågor och att dessa ska 
följa reglerna vid varje tillfälle. 
 
Flera tillägg har gjorts såsom att kostnadsansvaret för framtagande av detaljplan 
regleras separat i ett plankostnadsavtal, att exploatören bekostar eventuell 
fastighetsbestämning och att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 

 
Även tillägg har gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för kostnader 
från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
gestaltningsprogram möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom 
medfinansiering från exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från 
exploatören för att säkerställa genomförande, vilket utgör ett skydd för tredje man. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23. 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar daterad 2017-04-12. 
Riktlinjer för exploateringsavtal daterad 2017-04-12. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdatering av riktlinjerna innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Riktlinjerna berör indirekt planering av markområden. När marken detaljplaneras 
behandlas sociala konsekvenser särskilt. 
 
Bakgrund 
Alla kommuner som anvisar mark ska, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, ha riktlinjer för ändamålet. Motsvarande gäller riktlinjer 
för exploateringsavtal som enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs för alla 
kommuner som planerar att upprätta sådana avtal. 
Avsikten är att skapa tydliga spelregler för exploatörer så de vet vad de har att vänta sig 
vid förhandlingsbordet.  
En översyn har nu gjorts av riktlinjerna från 2017-04-12 som idag består av två separata 
dokument. Föreslagen uppdatering innebär att dokumenten sammanslås.   
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Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunen ägt område för byggnation. 
Enligt samma lag ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Kommunens 
riktlinjer för markanvisningar ska innehålla: 

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande  

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar  
• principer för markprissättning 

Lagens definition av markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av 
kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas dock inte av denna 
definition.   

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar i 
enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
Situationen som kravet på riktlinjer omfattar är då en exploatör vänder sig till 
kommunen och önskar förvärva mark för ett eget projekt och där kommunen behandlar 
den inkomna frågeställningen för att ge svar på om kommunen vill göra en 
markanvisning och senare gå vidare med en markförsäljning eller markupplåtelse. 
 

Ändringar i riktlinjer för markanvisning 
Flera uppdateringar har gjorts som rör markanvisningsavtalen. Maxtiden för 
markanvisning har förlängts från två till tre år för att ligga i linje med Göteborgs stads 
anvisningstid. Det har även tillkommit en maxtid om ett år för färdigplanerad mark. 
Vidare anger de uppdaterade riktlinjerna att annonsering sker på kommunens hemsida 
vid aktuella markanvisningar. Om specifikt område önskas skickar exploatören in en 
intresseanmälan.  
Gällande antalet aktuella avtal som behöver tecknas har dessa justerats ner till två i 
stället för tre som innan, detta för att göra processen smidigare. 
Tidigare fanns också bestämmelse kring upplåtelseform som tagits bort då det är svårt 
att långsiktigt garantera. 
 
Riktlinjerna har även korrigerats gällande några sakfel. 
Vägledande kring markanvisning var tidigare målen miljö och tillgänglighet. Dessa mål 
kan kopplas till särkrav vilka inte är tillåtna.  
En justering har även gjorts gällande vem som ska stå risken för projektet dvs även 
planarbetet, framgent ligger detta ansvar som utgångsläge på exploatören. 

 
Några förtydligande har även skett gällande att det är exploatören som står för kostnader 
som är kopplade till allmän plats och att kommunen använder en auktoriserad värderare 
när mark värderas. 
 
Ett tillägg har gjorts som kring att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 
Flera tillägg har gjorts bland annat om val av exploatör då detta görs utifrån ekonomisk, 
teknisk och yrkeskapacitet och att bevis om detta ska kunna inges, liksom att 
kommunen kan utesluta exploatörer med likviditetsproblem etc. 
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Därutöver har tillägg gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för 
kostnader från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom medfinansiering från 
exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från exploatören för att 
säkerställa genomförandet, vilket utgör ett skydd för tredje man. Kommunen ges även 
möjlighet att ta ut en avgift från exploatören för markanvisningen. 

Lagreglering av exploateringsavtal 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande 
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner 
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 
ingå exploateringsavtal. 
Det är i sjätte kapitlet PBL som paragraferna rörande lagregleringen av 
exploateringsavtal återfinns. Dessa behandlar bland annat en kommuns rätt att låta 
exploatören vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra 
allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra 
åtgärder.  

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med exploateringsavtal i 
enlighet med Plan- och bygglagen (PBL). Den situation som kravet på riktlinjer 
omfattar är då en exploatör vänder sig till kommunen och önskar planlägga mark för ett 
eget projekt där exploatören äger marken. 
 

Ändringar i riktlinjer för exploateringsavtal 
Riktlinjerna är nu uppdaterade kring var lagstödet finns i PBL och har även korrigerats 
gällande några sakfel såsom att exploateringsavtalets huvuddrag ska finnas framme 
redan vid samrådsskedet och att exploateringsavtalet ska vara beslutat innan antagande 
av detaljplan. 
 
Riktlinjerna har även förtydligats gällande att exploatören står för alla kostnader som 
kan kopplas till allmän platsmark samt att regler kring avfallsfrågor och att dessa ska 
följa reglerna vid varje tillfälle. 
 
Flera tillägg har gjorts såsom att kostnadsansvaret för framtagande av detaljplan 
regleras separat i ett plankostnadsavtal, att exploatören bekostar eventuell 
fastighetsbestämning och att exploatören själv är ansvarig för erhållande av 
myndighets/tillståndsbeslut. 

 
Även tillägg har gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för kostnader 
från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
gestaltningsprogram möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom 
medfinansiering från exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från 
exploatören för att säkerställa genomförande, vilket utgör ett skydd för tredje man. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de uppdaterade riktlinjerna för markanvisnings- 
och exploateringsavtal. 
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Linnea Andersson 
Plan- o exploateringsingenjör 
linnea.andersson2@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Plan- och exploateringsingenjör, 
Planerings- och exploateringschef 
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Kommunfullmäktige är kommunens övergripande mark- och bostadspolitiska organ. På 
kommunfullmäktiges uppdrag ska kommunstyrelsen bland annat leda och samordna översiktlig 
planering av mark och vatten, detaljplanering samt mark- och bostadspolitiken. Kommunstyrelsen ska 
upprätthålla en god markberedskap samt se till att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas genom att ta de initiativ som erfordras vad avser mark till bostäder och 
näringslivsetableringar. 

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Markanvisning är, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 
kommunen ägt område för byggnation. 

Enligt samma lag ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Kommunens riktlinjer för 
markanvisningar ska innehålla: 

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande  

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar  
• principer för markprissättning 

Lagens definition av markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som 
ägs av ett kommunalt bolag omfattas dock inte av denna definition.   

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar i enlighet med 
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Situationen som kravet på riktlinjer omfattar är då en exploatör vänder sig till kommunen och önskar 
förvärva mark för ett eget projekt och där kommunen behandlar den inkomna frågeställningen för att 
ge svar på om kommunen vill göra en markanvisning och senare gå vidare med en markförsäljning 
eller markupplåtelse. 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning 
Handläggningsrutinerna beskriver hur kommunen formellt handlägger en inkommen intresseanmälan, 
bedömningskriterier vid utvärdering av inkommen intresseanmälan och vem som fattar beslut om 
markanvisning. 

För att få uppföra ny bebyggelse krävs oftast att en detaljplan finns över området vilken reglerar vad 
och hur mycket som får byggas. En markanvisning kan vara kopplad till genomförandet av en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Markanvisning används inte bara vid bostadsbyggande 
utan även vid planläggning för annan byggnation. 

32



   
 

Planerings- och exploateringsenheten 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 

     
 
Intresse för markanvisning 
När kommunen har ett område som är lämpligt för markanvisning annonseras detta på kommunens 
hemsida, exploatörer kan då anmäla sitt intresse för det specifika området. 
Om en exploatör har en egen idé om ett specifikt område där denne önskar uppföra ny bebyggelse på 
kommunal mark ska en skriftlig intresseanmälan skickas in till kommunen. Till intresseanmälan ska 
bifogas en översiktlig redogörelse av det huvudsakliga ändamålet för projektet såsom bostadstyper och 
upplåtelseform, byggnadsvolymer och utformning. Till anmälan ska även en situationsplan och 
principskiss bifogas. Beroende på projektets storlek och utformning varierar kravet på detaljer i 
ansökan. 

När intresseanmälan inkommit handlägger plan- och exploateringsenheten ärendet. Enheten gör en 
översiktlig bedömning av hur väl projektet stämmer överens med de förutsättningar och intentioner 
som råder inom och omkring området intresseanmälan avser samt projektets genomförbarhet. 
Bedömningen tar hänsyn till dokumenten: 

 
• Vision 
• Översiktsplan  
• Omkringliggande planer  
• Övriga planer och program  
• Bostadsförsörjningsprogram 
• Näringslivsstrategiskt program 

 
Utöver nämnda dokument kan även ytterligare rapporter vara aktuella för att utvärdera 
förutsättningarna. Val av exploatör beror också på dess ekonomiska, tekniska och yrkeskapacitet. 
Kommunen ska kunna förlita sig på att exploateringen blir genomförd på ett resurs- och tidseffektivt 
vis. Kommunen kan exempelvis komma att kräva bevis om att byggherren uppfyller dessa krav. Även 
tidigare genomförda projekt samt inställning till uppställda kriterier som exempelvis kostnadseffektiva 
bostäder, gestaltning eller tillskapande av parkeringsplatser kan påverka kommunens val av exploatör. 
Kommunen har även möjlighet att utesluta exploatörer exempelvis vid likviditetsproblem eller 
konkurs. 

 

Markanvisning 
Markanvisning för ett område kan ske genom direktanvisning, anbudsförfarande eller 
markanvisningstävling. Det är slutligen politiken som avgör om marken ska anvisas och genom vilken 
metod. 

Direktanvisning innebär att marken anvisas exploatören direkt utan anbudsförfarande eller 
markanvisningstävling när exploatören har ansökt om markanvisning.  

Anbudsförfarande innebär att flera exploatörer får lämna in förslag på hur de vill bebygga ett särskilt 
område utifrån ett antal av kommunen givna villkor.  

Markanvisningstävling innebär att exploatörer erbjuds lämna förslag på hur ett område kan 
exploateras med utgångspunkt för de förutsättningar kommunen ger. Förfarandet används främst vid 
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särskilda projekt som starkt påverkar stadsbilden eller som på annat sätt är speciella. Ett 
tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande, men kommunen kräver här mer omfattande och 
detaljrika förslag på utformning av bebyggelse och andra aspekter från exploatörerna, vilket kan ge 
större möjligheter till unik och annorlunda bebyggelse. 

Även markanvisning för upplåtelse av kommunal mark kan förekomma. 

Vägledande vid markanvisning 
Vid anvisning av mark för bostadsbebyggelse ska följande vara vägledande: 

• Varierad upplåtelseform Varierad upplåtelseform av boende ska eftersträvas. Varje ort ska 
kunna utvecklas och erbjuda ett varierat utbud av bostäder. Olika boendegruppers önskemål 
och behov beträffande storlek, upplåtelseform, sociala kontakter och boendeservice ska kunna 
tillgodoses. Även trygghetsaspekter ska beaktas.  
 

• Konkurrens och mångfald på marknaden Kommunen ska verka för att främja goda 
konkurrensförhållanden för att skapa förutsättningar för variationsrika bostäder till rimliga 
boendekostnader. Fler företag, både stora och små, ska ges möjlighet att etablera sig och 
kommunen ska sträva efter att få in fler intressenter inom samma område. Hänsyn ska tas till 
exploatörens ekonomiska stabilitet och intresse av långsiktigt fortbestånd av bebyggelsen med 
avsedd upplåtelseform samt tidigare genomförda projekt. 
 

Beslut om markanvisning 
Efter att en komplett intresseanmälan för markanvisning inkommit fattar kommunstyrelsen beslut om 
markanvisning. Beslutet fattas normalt inom fyra (4) månader.   

Markanvisningsavtal 
Om det är aktuellt med direktanvisning ska ett markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet ger exploatören ensamrätt att under en viss tidsperiod och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse av mark för byggnation. 

Marköverlåtelseavtal 
Processen för upprättande av marköverlåtelseavtal pågår normalt parallellt med eventuell planprocess 
och avslutas med avtalstecknande när en detaljplan finns som har fått laga kraft. 
Marköverlåtelseavtalets innehåll beror på projektets art och förutom markpris kan det exempelvis 
innehålla krav på byggnaders utformning, olika skyddsåtgärder, placering samt tidskrav när 
byggnation senast ska vara påbörjad och slutförd. Syftet med avtalet är förutom att ligga till grund för 
eller utgöra själva marköverlåtelsen att säkerställa ansvarsfrågor så att god bebyggd miljö kan uppnås. 
Marköverlåtelseavtalet ska vara tecknat innan markanvisningsavtalet löper ut. 
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Utgångspunkter för markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal 
Markanvisningsavtal och efterföljande marköverlåtelseavtal reglerar överenskommelser mellan 
kommunen och exploatören. Beroende på i vilket skede av processen som avtalen tecknas, till exempel 
kan avtal tecknas tidigt i planprocessen eller när antagen detaljplan finns, innehåller avtalen olika 
delar. Utgångspunkter för avtalen är följande: 

• Markanvisning tidsbegränsas till högst tre (3) år eller högst ett (1) år om det rör sig om mark 
som omfattas av en befintlig detaljplan. Om marköverlåtelseavtal inte kan träffas inom denna 
tid är kommunen fri att anvisa marken till annan exploatör.  

• Återtagen markanvisning ger inte rätt till ersättning.  
• Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller även 

överlåtelse till närstående bolag.  
• Exploatören står för sina egna kostnader i projektet och all ekonomisk risk i samband med 

detaljplanearbetet. Projektering i detaljplanearbetet ska ske i samråd med kommunen. 
• Exploatören bekostar samtliga åtgärder som markanvisningen medför såsom exempelvis 

allmän plats. 
• Utöver köpeskillingen ska exploatören bidra till utsmyckning inom området. 
• Projekt som avbryts till följd av beslut under planprocessen ger inte rätt till ersättning eller ny 

markanvisning.  
• Kommunen kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte lagakraftvunnen 

detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet tecknas.  
• Exploatören bekostar anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband med mera 

enligt gällande taxa (vid varje tidpunkt) samt all utbyggnad inom kvartersmark. Eventuell flytt 
av ledningar bekostar exploatören. 

• Exploatören ska förhålla sig till de regler som kommunen tillämpar gällande avfall vid varje 
tidpunkt.  

• Exploatören ansvarar för och bekostar alla tillstånd, anmälningar, samråd och kontroller som 
kommunen eller annan myndighet kräver. 

• Kommunen tillämpar vid behov krav om ekonomisk säkerhet/vite för att trygga detaljplanens 
genomförande. Säkerheten ska ställas innan marken överlåts och ska ge kommunen möjlighet 
att få tillgång till den direkt vid begäran. 

• Kommunen kan komma att ta betalt för kostnader som tillkommer med anledning av etappvis 
utbyggnad. Kommunen kan även kräva att exploatören står för kostnader med anledning av en 
åtgärd utanför detaljplanen som krävs för dess genomförande. 

• Kommunen tar vid behov ut kostnader för statlig infrastruktur som krävs för exploateringen 
eller motsvarande. Även uttag av statlig medfinansieringsersättning från exploatören kan vara 
aktuellt. 

• Kommunen kan komma att ta ut en avgift för markanvisningen. 
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Principer för markprissättning 
Lilla Edets kommun använder marknadsvärdeprincipen vid prissättning av mark.  

För kostnader som rör framtagandet av detaljplanen tecknas ett separat plankostnadsavtal. Vid anbuds- 
eller tävlingsförfarande kommer kommunen att använda ett öppet anbudsförfarande. Det mest 
fördelaktiga anbudet väljs baserat på de förutsättningar och villkor som är satta för respektive område 
för varje enskilt anbuds- eller tävlingsförfarande. För varje område finns ett marknadsvärde som 
behöver uppnås för att markanvisningen ska genomföras. Kommunen använder en auktoriserad 
värderare för att göra en bedömning av marknadsvärdet, alternativt anbudsförfarande. 

 

Riktlinjer för exploateringsavtal 
Kommunfullmäktige är kommunens övergripande mark- och bostadspolitiska organ. På 
kommunfullmäktiges uppdrag ska kommunstyrelsen bland annat leda och samordna översiktlig 
planering av mark och vatten, detaljplanering samt mark- och bostadspolitiken. 

Exploateringsavtal innehåller överenskommelse mellan kommunen och exploatören för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av en detaljplan när exploatören äger marken. 

Lagen 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål 
för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för 
bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

Det är i sjätte kapitlet PBL som paragraferna rörande lagregleringen av exploateringsavtal återfinns. 
Dessa behandlar bland annat en kommuns rätt att låta exploatören vidta eller finansiera åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och 
avlopp samt andra åtgärder.  

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med exploateringsavtal i enlighet med 
Plan- och bygglagen (PBL). Den situation som kravet på riktlinjer omfattar är då en exploatör vänder 
sig till kommunen och önskar planlägga mark för ett eget projekt där exploatören äger marken. 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för exploateringsavtal 
Handläggningsrutinerna beskriver hur kommunen formellt handlägger en inkommen intresseanmälan, 
bedömningskriterier vid utvärdering av inkommen intresseanmälan och vem som fattar beslut om 
exploateringsavtal. 

För att få uppföra ny bebyggelse krävs oftast att en detaljplan finns över området vilken reglerar vad 
och hur mycket som får byggas. Ett exploateringsavtal är kopplat till genomförandet av en detaljplan. 
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Intresseanmälan för planläggning 
Om en exploatör vill uppföra ny bebyggelse på egen mark ska en skriftlig ansökan om planbesked 
göras till kommunens mark- och exploateringsavdelning. Beslut om planbesked fattas av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska fatta beslut inom fyra (4) månader från det att fullständig 
ansökan inkommit till mark- och exploateringsavdelningen. Om positivt planbesked ges ska ett 
planavtal tecknas där exploatören åtar sig bekosta det arbete, och de utredningar som krävs, för att 
detaljplanen ska kunna antas. 

Exploateringsavtal 
När planarbetet påbörjats inleds avtalsförhandlingar mellan kommunen och exploatören i syfte att 
teckna ett exploateringsavtal vilket ska reglera genomförandet av detaljplanen.  Senast inför samråd av 
detaljplanen ska kommunen redovisa avtalets huvudsakliga innehåll. Inför planens antagande ska 
förhandlingarna vara slutförda och parterna ska teckna ett exploateringsavtal före detaljplanen antas. 
Om större ändringar av projektets omfattning sker under detaljplanläggningen kan också omfattningen 
på exploateringsavtalet ändras. Beslut om exploateringsavtal ska fattas av kommunstyrelsen. 

Utgångspunkter för exploateringsavtal 
Exploateringsavtal anpassas utifrån varje områdes unika förutsättningar men utifrån följande 
utgångspunkter: 

• Exploatören ansvarar för utredningar kopplade till detaljplanearbete regleras i särskilt 
plankostnadsavtal. 

• Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller 
även överlåtelse till närstående bolag.  
 

• Exploatören står för alla kostnader kopplat till allmän platsmark om inte annat 
överenskommits.  

 
• Exploatören ansvarar för och bekostar all projektering, byggnation och liknande på egen 

kvartersmark. 
 

• Exploatören ansvarar för och bekostar alla tillstånd, anmälningar, samråd och kontroller som 
kommunen eller annan myndighet kräver. 
 

• Exploatören ska bekosta alla åtgärder som krävs med anledning av genomförande av en 
detaljplan. Exempel på sådana åtgärder är avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, 
dagvatten, översvämning, bevarande- och kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, 
geologi och/eller arkeologi. 

• Kommunen kan vid behov kräva att exploatören följer ett gestaltningsprogram. 
 

• Exploatören ska bidra med kulturell utsmyckning inom området. 
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• Eventuella kostnader för fastighetsbildning och fastighetsbestämning såsom exempelvis 
fastighetsreglering, avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggningar och utredning av 
var gränsen går, bekostas av exploatören. 
 

• Exploatören bekostar anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och 
eventuell annan infrastruktur, samt eventuell flytt av ledningar. 
 

• Exploatören ska förhålla sig till de regler som kommunens tillämpar gällande avfall vid varje 
tidpunkt. 

• Kommunen kan komma att ta betalt för kostnader som tillkommer med anledning av etappvis 
utbyggnad. Kommunen kan även kräva att exploatören står för kostnader med anledning av 
en åtgärd utanför detaljplanen som krävs för dess genomförande. 

• Kommunen tar vid behov ut kostnader för statlig infrastruktur som krävs för exploateringen 
eller motsvarande. Även uttag av statlig medfinansieringsersättning från exploatören kan vara 
aktuellt. 
 

• Kommunen tillämpar krav om ekonomisk säkerhet/vite för att trygga detaljplanens 
genomförande. Säkerheten ska ställas innan detaljplanen antas och ska ge kommunen 
möjlighet att få tillgång till den direkt vid begäran. 
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Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Kommunfullmäktige är kommunens övergripande mark- och bostadspolitiska organ. På 

kommunfullmäktiges uppdrag ska kommunstyrelsen bland annat leda och samordna översiktlig 

planering av mark och vatten, detaljplanering samt mark- och bostadspolitiken. Kommunstyrelsen ska 

upprätthålla en god markberedskap samt se till att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 

främjas genom att ta de initiativ som erfordras vad avser mark till bostäder och 

näringslivsetableringar. 

Markanvisning är, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, en 

överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 

kommunen ägt område för byggnation. 

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta 

riktlinjer för markanvisningar. Kommunens riktlinjer för markanvisningar ska innehålla: 

 kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 

för bebyggande 

 handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 

 principer för markprissättning 

Lagen definierar inte hur arbetet med markanvisning ska gå till. Kommunen får själv forma 

sina processer så länge de beskrivs i fastslagna riktlinjer. Markanvisning förutsätter att 

marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte 

av denna definition. 

Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar i 

enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Situationen som kravet på riktlinjer omfattar är då en exploatör vänder sig till kommunen och 

önskar förvärva mark för ett eget projekt och där kommunen, utan konkurrensutsättning, 

behandlar den inkomna frågeställningen för att ge svar på om kommunen vill göra en 

markanvisning och senare gå vidare med en markförsäljning eller markupplåtelse. 
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Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning 

Handläggningsrutinerna beskriver hur kommunen formellt handlägger en inkommen 

intresseanmälan, bedömningskriterier vid utvärdering av inkommen intresseanmälan och vem 

som fattar beslut om markanvisning 

För att få uppföra ny bebyggelse krävs oftast att en detaljplan finns över området vilken 

reglerar vad och hur mycket som får byggas. En markanvisning kan vara kopplad till 

genomförandet av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Markanvisning används 

inte bara vid bostadsbyggande utan även vid planläggning för annan byggnation. 

Intresseanmälan för markanvisning 

Om en exploatör vill uppföra ny bebyggelse på kommunal mark ska en skriftlig 

intresseanmälan skickas in till kommunen. Till intresseanmälan ska bifogas en översiktlig 

redogörelse av det huvudsakliga ändamålet för projektet såsom bostadstyper och 

upplåtelseform, byggnadsvolymer och utformning. Till anmälan ska även en situationsplan 

och principskiss bifogas. Beroende på projektets storlek och utformning varierar kravet på 

detaljer i ansökan. 

När intresseanmälan inkommit handlägger mark- och exploateringsavdelningen ärendet. 

Avdelningen gör en översiktlig bedömning av hur väl projektet stämmer överens med de 

förutsättningar och intentioner som råder inom och omkring området intresseanmälan avser 

samt projektets genomförbarhet. Bedömningen tar hänsyn till dokumenten: 

 Vision 2020 

 Översiktsplan 

 Omkringliggande planer 

 Övriga planer och program 

 Bostadsförsörjningsprogram 

Utöver nämnda dokument kan även ytterligare rapporter vara aktuella för att utvärdera 

förutsättningarna. 
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Markanvisning 

Markanvisning för ett område kan ske genom direktanvisning, anbudsförfarande eller 

markanvisningstävling. 

Direktanvisning innebär att marken anvisas exploatören direkt utan anbudsförfarande eller 

markanvisningstävling när exploatören har ansökt om markanvisning. 

Anbudsförfarande innebär att flera exploatörer får lämna in förslag på hur de vill bebygga ett 

särskilt område utifrån ett antal av kommunen givna villkor.  

Markanvisningstävling innebär att exploatörer erbjuds lämna förslag på hur ett område kan 

exploateras med utgångspunkt för de förutsättningar kommunen ger. Förfarandet används 

främst vid särskilda projekt som starkt påverkar stadsbilden eller som på annat sätt är 

speciella. Ett tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande, men kommunen kräver här mer 

omfattande och detaljrika förslag på utformning av bebyggelse och andra aspekter från 

exploatörerna, vilket kan ge större möjligheter till unik och annorlunda bebyggelse.  

Lilla Edets kommun tillämpar vanligtvis direktanvisning av mark. 

Vägledande vid markanvisning 

Vid anvisning av mark för bostadsbebyggelse ska följande vara vägledande: 

 Varierad upplåtelseform 

Varierad upplåtelseform av boende ska eftersträvas. Varje ort ska kunna utvecklas och 

erbjuda ett varierat utbud av bostäder. Olika boendegruppers önskemål och behov beträffande 

storlek, upplåtelseform, sociala kontakter och boendeservice ska kunna tillgodoses. Även 

trygghetsaspekter ska beaktas. 

 Miljö 

En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas. Byggproduktionen planeras för 

miljöanpassat genomförande, byggnadens drift är energi- och resurseffektiv som till exempel 

passivhus, emissioner från byggnaden har minimal miljöpåverkan, byggnaden påverkar inte 

omgivningen negativt och en god inomhusmiljö skapas.  

 Tillgänglighet 

Vid all bostadsproduktion ska god tillgänglighet eftersträvas så att andelen bostäder med hög 

tillgänglighet ökar. Vid markanvisning ska därför kraven på åtgärder för att åstadkomma god 

tillgänglighet tillgodoses.  
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 Konkurrens och mångfald på marknaden  

Kommunen ska verka för att främja goda konkurrensförhållanden för att skapa förutsättningar 

för variationsrika bostäder till rimliga boendekostnader. Fler företag, både stora och små, ska 

ges möjlighet att etablera sig och kommunen ska sträva efter att få in fler intressenter inom 

samma område. Hänsyn ska tas till exploatörens ekonomiska stabilitet och intresse av 

långsiktigt fortbestånd av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform samt tidigare genomförda 

projekt. 

Beslut om markanvisning 

Efter att en komplett intresseanmälan för markanvisning inkommit fattar kommunstyrelsen 

beslut om markanvisning. Beslutet fattas senast inom fyra (4) månader.  

Markanvisningsavtal 

Kan området direktanvisas ska ett markanvisningsavtal 

tecknas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ger 

exploatören ensamrätt att under en viss tidsperiod och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av 

mark för byggnation.  

Genomförandeavtal 

Processen för upprättande av genomförandeavtal pågår 

parallellt med planprocessen och ett genomförandeavtal ska 

tecknas innan detaljplanen antas. Genomförandeavtalet ska 

bland annat innehålla förutsättningar för marköverlåtelse 

med tillhörande markpris, krav på byggnaders utformning 

och placering och tidskrav när byggnation senast ska vara 

påbörjad och slutförd. 

Köpeavtal 

När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft ska ett 

köpeavtal tecknas där marken slutligen överlåts till 

exploatören. Till grund för köpeavtalet ligger 

genomförandeavtalet. 

 

 

 

 

Figur 1. Process för markanvisningsavtal 

44



   

Kommunledningsförvaltningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar 

     

 

Utgångspunkter för markanvisningsavtal och genomförandeavtal 

Markanvisningsavtal och genomförandeavtal reglerar överenskommelser mellan kommunen 

och exploatören. Beroende på i vilket skede av processen som avtalen tecknas, till exempel 

kan avtal tecknas tidigt i planprocessen eller när antagen detaljplan finns, innehåller avtalen 

olika delar. Utgångspunkter för avtalen är följande: 

 Markanvisning tidsbegränsas till högst två (2) år. Om marköverlåtelseavtal inte kan 

träffas inom denna tid är kommunen fri att anvisa marken till annan exploatör. 

 Kommunen har rätt att återta en markanvisning om byggnationen inte påbörjats senast 

tio (10) månader efter det att infrastrukturen är utbyggd eller om det är uppenbart att 

exploatören inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt och på det sätt 

som avsågs vid markanvisningen. Förlängning kan medges om förseningen beror på 

omständigheter som exploatören inte råder över. 

 Återtagen markanvisning ger inte rätt till ersättning. 

 Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller 

även överlåtelse till närstående bolag. 

 Kommunen kan bestämma om upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt 

och ska kunna villkora att exploatören upplåter specialbostäder, lokaler för barn- och 

äldreomsorg samt andra kategoribostäder. Detta ska kunna ske antingen genom den 

avsedda nyproduktionen eller i exploatörens övriga befintliga bostadsbestånd. 

 Exploatören står för sina egna kostnader i projektet och all ekonomisk risk i samband 

med detaljplanearbetet. Projektering i detaljplanearbetet ska ske i samråd med 

kommunen. 

 Projekt som avbryts till följd av beslut under planprocessen ger inte rätt till ersättning 

eller ny markanvisning. 

 Kommun kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte lagakraftvunnen 

detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet tecknas. 

 Exploatören ska satsa resurser och kostnader för medverkan i planarbetet. 

 Exploatören bekostar anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband med 

mera enligt gällande taxa samt all utbyggnad inom kvartersmark. Eventuell flytt av 

ledningar bekostar exploatören. 

 Exploatören ska tillse att gemensamt hämtställe för bostädernas avfall ordnas. 

 Utöver köpeskillingen ska exploatören bidra till utsmyckning inom området. 
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Principer för markprissättning 
Lilla Edets kommun använder marknadsvärdeprincipen vid prissättning av mark. I tomtpriset 

ingår kostnad för marken, kostnader för framtagande av detaljplanen, kostnaden för 

utbyggnad av allmän plats med mera. Utöver detta tillkommer anslutningsavgifter enligt taxa 

beslutad av kommunfullmäktige. 

Vid anbuds- eller tävlingsförfarande kommer kommunen att använda ett öppet 

anbudsförfarande. Det mest fördelaktiga anbudet väljs baserat på de förutsättningar och 

villkor som är satta för respektive område för varje enskilt anbuds- eller tävlingsförfarande. 

För varje område finns ett acceptpris för marken för att markanvisningen ska genomföras. 

Kommunen kan använda en auktoriserad värderingsman för att göra en bedömning av 

marknadsvärdet. 
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Riktlinjer för exploateringsavtal 

 

Framtagen av: Mark- och exploateringsavdelningen 

Antagen av kommunfullmäktige: 2017-04-12 § 55 
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Riktlinjer för exploateringsavtal 
Kommunfullmäktige är kommunens övergripande mark- och bostadspolitiska organ. På 

kommunfullmäktiges uppdrag ska kommunstyrelsen bland annat leda och samordna översiktlig 

planering av mark och vatten, detaljplanering samt mark- och bostadspolitiken.  

Exploateringsavtal innehåller överenskommelse mellan kommunen och exploatören för fördelning av 

kostnader och intäkter för genomförandet av en detaljplan när exploatören äger marken. 

Lagen 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål 

för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 

intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för 

bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur kommunen arbetar med exploateringsavtal i enlighet med 

Plan- och bygglagen (PBL). Den situation som kravet på riktlinjer omfattar är då en exploatör vänder 

sig till kommunen och önskar planlägga mark för ett eget projekt där exploatören äger marken. 

Handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 

exploateringsavtal 
Handläggningsrutinerna beskriver hur kommunen formellt handlägger en inkommen intresseanmälan, 

bedömningskriterier vid utvärdering av inkommen intresseanmälan och vem som fattar beslut om 

exploateringsavtal. 

För att få uppföra ny bebyggelse krävs oftast att en detaljplan finns över området vilken reglerar vad 

och hur mycket som får byggas. Ett exploateringsavtal är kopplat till genomförandet av en detaljplan. 
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Intresseanmälan för planläggning 

Om en exploatör vill uppföra ny bebyggelse på egen mark ska en 

skriftlig ansökan om planbesked göras till kommunens mark- och 

exploateringsavdelning. Beslut om planbesked fattas av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska fatta beslut inom fyra (4) 

månader från det att fullständig ansökan inkommit till mark- och 

exploateringsavdelningen. Om positivt planbesked ges ska ett planavtal 

tecknas där exploatören åtar sig bekosta det arbete, och de utredningar 

som krävs, för att detaljplanen ska kunna antas. 

Exploateringsavtal 
När planarbetet påbörjats inleds avtalsförhandlingar mellan kommunen 

och exploatören i syfte att teckna ett exploateringsavtal vilket ska 

reglera genomförandet av detaljplanen.  

Senast inför granskning av detaljplanen ska kommunen redovisa avtalets 

huvudsakliga innehåll. Inför planens antagande ska förhandlingarna vara 

slutförda och parterna ska teckna ett exploateringsavtal före eller 

samtidigt som detaljplanen antas. Om större ändringar av projektets 

omfattning sker under detaljplanläggningen kan också omfattningen på 

exploateringsavtalet ändras. Beslut om exploateringsavtal ska fattas av 

kommunstyrelsen. 

                                                                                                                         

Utgångspunkter för exploateringsavtal 

Exploateringsavtal anpassas utifrån varje områdes unika förutsättningar men utifrån följande 

utgångspunkter: 

 Mark som anges som allmän platsmark i detaljplanen överlåts till huvudmannen utan 

ersättning. 

 Exploatören bekostar projektering och byggnation av infrastruktur och allmän platsmark som 

krävs för att exploateringen ska kunna genomföras i förhållande till den byggrätt som 

detaljplanen medger. 

 Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på 

avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, bevarande- och 

kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geologi och/eller arkeologi med mera som 

krävs för detaljplanens genomförande. 

 Eventuella kostnader för fastighetsbildning såsom fastighetsreglering, avstyckning och 

bildande av gemensamhetsanläggningar, bekostas av exploatören. 

 Exploatören bekostar anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och 

eventuell annan infrastruktur, samt eventuell flytt av ledningar. 

 Exploatören ska tillse att gemensamt hämtställe för bostädernas avfall ordnas. 

 Exploatören ska bidra med någon form av kulturell utsmyckning inom området. 

 Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunstyrelsen 

Figur 1. Process för exploateringsavtal  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 161 
Initiativärende om att möjliggöra för enskilda fastighetsägare 
respektive verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark 
Dnr KS 2022/440 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD) inkom 2022-10-11 med ett initiativärende om att ge sektor 
kommunledning i uppdrag att utreda lämpligt genomförande för att möjliggöra för 
enskilda fastighetsägare såväl som verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknade energianläggning på kommunal mark. 
 
Eftersom AB Edethus äger stora markområden bör även dessa ingå i kommande 
utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Andreas Freiholtz 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen bifaller initiativärendet och uppdrar åt förvaltningen att utreda 
lämpligt genomförande.Både kommunens och AB Edethus fastigheter ska ingå i 
utredningen. 
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Datum Dnr  
2022-11-29 KS 2022/440 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Initiativärende- Möjliggör för enskilda fastighetsägare 
respektive verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark 
 
Dnr KS 2022/440 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD) inkom 2022-10-11 med ett initiativärende om att ge sektor 
kommunledning i uppdrag att utreda lämpligt genomförande för att möjliggöra för 
enskilda fastighetsägare såväl som verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknade energianläggning på kommunal mark. 
 
Eftersom AB Edethus äger stora markområden bör även dessa ingå i kommande 
utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Andreas Freiholtz 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller initiativärendet och uppdrar åt förvaltningen att utreda 
lämpligt genomförande. 
 
Både kommunens och AB Edethus fastigheter ska ingå i utredningen. 
 
 
Maria Wagerland 
Planerings-och exploateringschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Planerings-och exploateringschef 
Sektorchef, sektor samhälle 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-10-24 
 

 
§ 191 
Initiativärende - Möjliggör för enskilda fastighetsägare 
respektive verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark 
Dnr KS 2022/440 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD) inkom 2022-10-11 med ett initiativärende om att ge sektor 
kommunledning i uppdrag att utreda lämpligt genomförande för att möjliggöra för 
enskilda fastighetsägare såväl som verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Andreas Freiholtz 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Olegård, administrativ chef 
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                                            Initiativärende (SD) 
    Kommunstyrelse 

  Lilla Edets kommun 

 

   
 

Möjliggör för enskilda fastighetsägare respektive verksamhetsutövare att anordna 

bergvärme, solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark 

 

Kommunal mark skulle kunna nyttjas för energianläggningar där det inte hamnar i konflikten med 

kommunens intressen. Detta hade gynnat enskilda fastighetsägare och verksamheter att öka 

användningen av förnyelsebar samt lokalt producerad energi. Detta är särskilt angeläget i beaktan av 

Sveriges rådande energikris. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar jag: 

Att: Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda lämpligt genomförande för att möjliggöra 

för enskilda fastighetsägare såväl som verksamhetsutövare att anordna bergvärme, solfångare eller 

liknande energianläggning på kommunal mark. 

 

 

Lilla Edet den 24 oktober 2022 

 

            
Andreas Freiholtz (SD)               
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§ 162 
Initiativärende från Sverigedemokraterna om att gå med i 
Västvatten 
Dnr KS 2022/398 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD), Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 
2022-09-05 med ett initiativärende med förslag om: 
 

1. att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda 
möjligheten att grunda ett helägt anläggningsbolag för att därefter bli delägare i 
Västvatten genom detta bolag.  

2. Att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda potentiella 
effektiviseringar och vinster med att gå över till Västvatten, på kort sikt samt på 
lång sikt.  

3. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lilla Edets kommun får bli 
delägare i Västvatten AB.  

 
Alla kommuner står inför stora utmaningar när det gäller VA-verksamheterna gällande 
förnyelse av anläggningar, miljöåtgärder, taxenivåer mm. Planering av VA-verksamhet 
måste bygga på långsiktighet och kraven på kompetens för att driva det operativa 
arbetet växer. Västvatten AB är ett av Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda 
kommuner samägt bolag för att driva VA-verksamheten i dessa kommuner. Bolaget ägs 
indirekt av de fyra kommunerna via lokalt bildade ägarbolag som också är VA-
huvudmän i respektive kommun och därmed äger all lokal infrastruktur. Västvatten AB 
har drygt 100 medarbetare och hela VA-verksamheten i de fyra kommunerna; d v s 
ägarbolagen och Västvatten tillsammans har en omsättning i nivån 300 Mkr. 
 
Västvatten AB är principiellt beredda att utreda förutsättningarna för att knyta någon 
eller några ytterligare kommuner till samarbetet. En sådan process är omfattande och 
inkluderar ett flertal olika steg där båda parter kan välja att fortsätta processen eller 
avbryta den under processens gång.  
 
Frågan om inträde och ev delägarskap i Västvatten för en viss kommun, t ex Lilla Edet, 
kräver en gemensam process som består av ett antal steg enligt följande 

- Kommunen bjuder in Västvatten AB till en förutsättningslös första dialog där 
Västvatten presenterar sin verksamhet och sina planer samt kommunen 
översiktligt redovisar sina motiv och utgångspunkter för ett eventuellt samarbete 

- Efter denna första överläggning tar båda parter ett första beslut om man är 
beredd att fördjupa analysen. Finns intresse från båda parter att gå vidare tillsätts 
en gemensam arbetsgrupp som i detalj går igenom kommunens VA-verksamhet, 
investeringsbehov etc (modell enligt s k due diligence, kallas även 
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företagsbesiktning, som görs inför ett företagsköp). Detta är en detaljerad och 
omfattande utredning för att få en utgångspunkt som redovisar alla 
förutsättningar. 

- När gruppens resultat finns klart tas principbeslut hos båda parter om att gå 
vidare eller ej. Detta principbeslut förutsätter en samsyn på lägesbild, 
investeringsbehov, organisationsfrågor och förväntade taxenivåer. Om beslutet 
är att genomföra samarbetet inleds processer hos båda parter 

• Kommunen inleder processen för att bilda ett anläggningsbolag och 
överföra alla ledningsnät och VA-anläggningar till detta. Kommunen 
inleder även alla processer och förhandlingar etc med fackliga 
organisationer angående organisationsövergång för VA-personalen 

• Västvatten AB inleder processer för revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv, samarbetsavtal etc och planerar för den utökade 
verksamheten 

- När all formalia är klar tas de slutliga besluten om att kommunen blir delägare i 
Västvatten AB hos Lilla Edet och i Västvattens styrelse och det krävs även att 
alla Västvattens nuvarande ägarkommuner godkänner detta och antar de 
reviderade styrdokumenten i respektive kommunfullmäktige. 

Ovan gemensamma process och dess steg följer inte initiativärendets att-satser.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 20221129 
Protokoll kommunstyrelsen, 20220906  
Initiativärende Västvatten, 20220905  
 
Ekonomiska konsekvenser 
När det gäller taxa så ligger Lilla Edet idag högre än Västvattenkommunerna för vissa 
typfall medan däremot takten i taxehöjningar varit högre i Västvattens kommuner de 
senaste åren än i Lilla Edet. En fördjupad genomgång av Lilla Edets förutsättningar 
samt investerings- och åtgärdsbehov leder sannolikt inte till bedömningen att taxorna är 
för höga utan det kan tvärtom vara så att taxorna måste öka ytterligare.   
 
Ett genomförande av ovan beskriven process kräver att medel avsätts till beskrivna 
utredningar och analyser. Det är sammanfattningsvis i nuläget inte möjligt att säga 
vilken påverkan på taxan som en ändrad organisationsform skulle få, varken på kort 
eller lång sikt.   
 
Först om ovan beskrivna fördjupade analyser genomförs i samverkan med Västvatten är 
det i grunden möjligt att göra en samlad bedömning av ett eventuellt samgående med 
Västvatten.  
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Sociala konsekvenser 
Färskvatten är bland de absolut viktigaste livsmedlen och dess kvalitet är avgörande för 
en god hälsa och livsmiljö. Lika viktigt är en god hantering av spill och avsloppsvatten.  
Ärendets beslut bedöms dock inte påverka dessa delar och ge några konsekvenser på 
den sociala hållbarheten.  
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår samtliga att-satser och lämnar 
följande tilläggsyrkande: 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bjuda in företrädare för Västvatten AB 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog i syfte att Lilla Edets kommun ska bli en 
del av Västvatten AB. 
 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till Frej Dristigs huvudyrkande och avslag på 
tilläggsyrkandet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att arbetsutskottet bifaller Frej Dristigs huvudyrkande. 

Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs 
tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå samtliga attsatser i initiativärendet.  

 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Datum Dnr  
2022-11-29 KS 2022/398 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Initiativärende om att gå med i Västvatten 
 
Dnr KS 2022/398 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD), Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 
2022-09-05 med ett initiativärende med förslag om: 
 

1. att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda 
möjligheten att grunda ett helägt anläggningsbolag för att därefter bli delägare i 
Västvatten genom detta bolag.  

2. Att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda potentiella 
effektiviseringar och vinster med att gå över till Västvatten, på kort sikt samt på 
lång sikt.  

3. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lilla Edets kommun får bli 
delägare i Västvatten AB.  

 
Alla kommuner står inför stora utmaningar när det gäller VA-verksamheterna gällande 
förnyelse av anläggningar, miljöåtgärder, taxenivåer mm. Planering av VA-verksamhet 
måste bygga på långsiktighet och kraven på kompetens för att driva det operativa 
arbetet växer. Västvatten AB är ett av Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda 
kommuner samägt bolag för att driva VA-verksamheten i dessa kommuner. Bolaget ägs 
indirekt av de fyra kommunerna via lokalt bildade ägarbolag som också är VA-
huvudmän i respektive kommun och därmed äger all lokal infrastruktur. Västvatten AB 
har drygt 100 medarbetare och hela VA-verksamheten i de fyra kommunerna; d v s 
ägarbolagen och Västvatten tillsammans har en omsättning i nivån 300 Mkr. 
 
Västvatten AB är principiellt beredda att utreda förutsättningarna för att knyta någon 
eller några ytterligare kommuner till samarbetet. En sådan process är omfattande och 
inkluderar ett flertal olika steg där båda parter kan välja att fortsätta processen eller 
avbryta den under processens gång.  
 
Frågan om inträde och ev delägarskap i Västvatten för en viss kommun, t ex Lilla Edet, 
kräver en gemensam process som består av ett antal steg enligt följande 

- Kommunen bjuder in Västvatten AB till en förutsättningslös första dialog där 
Västvatten presenterar sin verksamhet och sina planer samt kommunen 
översiktligt redovisar sina motiv och utgångspunkter för ett eventuellt samarbete 

- Efter denna första överläggning tar båda parter ett första beslut om man är 
beredd att fördjupa analysen. Finns intresse från båda parter att gå vidare tillsätts 
en gemensam arbetsgrupp som i detalj går igenom kommunens VA-verksamhet, 
investeringsbehov etc (modell enligt s k due diligence, kallas även 
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företagsbesiktning, som görs inför ett företagsköp). Detta är en detaljerad och 
omfattande utredning för att få en utgångspunkt som redovisar alla 
förutsättningar. 

- När gruppens resultat finns klart tas principbeslut hos båda parter om att gå 
vidare eller ej. Detta principbeslut förutsätter en samsyn på lägesbild, 
investeringsbehov, organisationsfrågor och förväntade taxenivåer. Om beslutet 
är att genomföra samarbetet inleds processer hos båda parter 

• Kommunen inleder processen för att bilda ett anläggningsbolag och 
överföra alla ledningsnät och VA-anläggningar till detta. Kommunen 
inleder även alla processer och förhandlingar etc med fackliga 
organisationer angående organisationsövergång för VA-personalen 

• Västvatten AB inleder processer för revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv, samarbetsavtal etc och planerar för den utökade 
verksamheten 

- När all formalia är klar tas de slutliga besluten om att kommunen blir delägare i 
Västvatten AB hos Lilla Edet och i Västvattens styrelse och det krävs även att 
alla Västvattens nuvarande ägarkommuner godkänner detta och antar de 
reviderade styrdokumenten i respektive kommunfullmäktige. 

Ovan gemensamma process och dess steg följer inte initiativärendets att-satser.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 20221129 
Protokoll kommunstyrelsen, 20220906  
Initiativärende Västvatten, 20220905  
 
Ekonomiska konsekvenser 
När det gäller taxa så ligger Lilla Edet idag högre än Västvattenkommunerna för vissa 
typfall medan däremot takten i taxehöjningar varit högre i Västvattens kommuner de 
senaste åren än i Lilla Edet. En fördjupad genomgång av Lilla Edets förutsättningar 
samt investerings- och åtgärdsbehov leder sannolikt inte till bedömningen att taxorna är 
för höga utan det kan tvärtom vara så att taxorna måste öka ytterligare.   
 
Ett genomförande av ovan beskriven process kräver att medel avsätts till beskrivna 
utredningar och analyser. Det är sammanfattningsvis i nuläget inte möjligt att säga 
vilken påverkan på taxan som en ändrad organisationsform skulle få, varken på kort 
eller lång sikt.   
 
Först om ovan beskrivna fördjupade analyser genomförs i samverkan med Västvatten är 
det i grunden möjligt att göra en samlad bedömning av ett eventuellt samgående med 
Västvatten.  
 
Sociala konsekvenser 
Färskvatten är bland de absolut viktigaste livsmedlen och dess kvalitet är avgörande för 
en god hälsa och livsmiljö. Lika viktigt är en god hantering av spill och avsloppsvatten.  
Ärendets beslut bedöms dock inte påverka dessa delar och ge några konsekvenser på 
den sociala hållbarheten.  
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Bakgrund 
Kommuners VA-verksamhet kan drivas i flera olika organisationsformer som 
kommunal förvaltning, kommunalt VA-bolag, kommunalt bolag med flera olika 
uppgifter, regionalt bolag eller som kommunalförbund. Det är också möjligt att 
samverka inom specifika delar till exempel genom ett samägt avloppsreningsverk. Den 
vanligast formen är att driva i egen förvaltning vilket sker i drygt 60 % av kommunerna 
och därefter följer organisationer med flera kommuner som ägare vilket sker i drygt 20 
% av kommunerna i dagsläget. 
  
Kommunen ska utse en VA-huvudman för det område där kommunen har allmän  
VA-anläggning. Kommunen måste enligt gällande lag har ”rättsligt bestämmande 
inflytande” över VA-anläggningen. Med verksamhet i nämnd/förvaltningsform är det 
oftast nämnden som är huvudman. Drivs verksamheten i bolagsform kan kommunen 
utse bolaget till VA-huvudman. Om organisationen är uppbyggd med flera kommuner 
som ägare finns ofta ändå ett separat bolag i varje ägarkommun som utgör VA-
huvudman och därmed äger anläggningarna medan övriga resurser i form av personal 
samlas i det gemensamt ägda bolaget.  
 
Oavsett organisationsform är det varje kommun som fattar beslut om sina taxor och då 
genom att de fastställs av kommunfullmäktige. Det är dock formellt möjligt att delegera 
beslut om taxan till VA-huvudmannen med utgångspunkt i grunder som fastställts av 
fullmäktige. Avgifterna får dock inte överstiga de nödvändiga kostnaderna för att ordna 
och driva VA-anläggningen och avgifterna ska konstrueras utifrån vad som är skäligt 
och rättvist i förhållande till brukarna.  
 
Västvatten AB bildades 2013 och ansvarar sedan 2016 för VA-försörjningen i 
Uddevalla, Sotenäs, Munkedals och Färgelanda kommuner.  
 
Varje kommun har bildat ett helägt anläggningsbolag som äger alla ledningsnät och 
VA-anläggningar i respektive kommun. Dessa ägarbolag äger i sin tur Västvatten AB 
fördelat med ägarandelar enligt följande 

- Uddevalla kommun 53 % 
- Sotenäs 29 % 
- Munkedal 11 % 
- Färgelanda kommun 7 % 

Västvatten AB svarar för all drift, underhåll, planering och debitering av kommunernas 
VA-verksamhet och är arbetsgivare för all personal inom VA-verksamheterna. Det är 
ägarbolagen som är huvudman för VA-anläggningarna och de fattar därmed alla 
formella beslut om utbyggnader, upprustningar och taxor i respektive kommun. All 
operativ kompetens är samlad i Västvatten som därmed är den part som tar fram allt 
underlag för besluten i ägarbolagen. Många av dessa beslut kräver också beslut i 
respektive ägarkommun (t ex taxor och investeringar).  
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Västvattens verksamhet styrs övergripande av bolagsordning, ägardirektiv och ett 
samarbetsavtal mellan ägarkommunerna. Bolaget har sitt säte i Uddevalla och det är 
även Uddevalla kommun som tillsätter styrelsens ordförande. Varje ägarkommun 
tillsätter två styrelseledamöter och en suppleant vardera. 
 
Operativt leds Västvatten AB av en VD som också är VD i samtliga ägarbolag. Bolaget 
har idag drygt 100 medarbetare och omsatte i sin verksamhet ca 95 Mkr miljoner år 
2021. Till detta kommer omsättningen i ägarbolagen och då främst i form av 
kapitalkostnader. Västvatten fakturerar alla kostnader till ägarbolagen och arbetar i 
princip med ett 0-resultat i sin verksamhet. 
 
Utöver den direkta driften så arbetar bolaget mycket med långsiktiga frågor kring 
miljöeffekter, klimatanpassningar, förnyelse av ledningsnät, reningsprocesser, 
energiförbrukning, taxekonstruktioner, digitalisering mm. Västvatten arbetar idag med 
10-åriga planer men håller på att skifta över till ett 20-årsperspektiv för att skapa större 
stabilitet och förutsägbarhet. 
 
Västvatten fördelar alla kostnader utifrån vilken kommun respektive medarbetare 
arbetar för och har ett system för fördelning av gemensamma overheadkostnader som 
utgår ifrån storleken på respektive kommuns brukningsavgifter. 
Samtliga taxor fastställs lokalt i varje kommun och både nivåer, taxekonstruktion och 
taxehöjningar varierar mellan Västsvattens ägarkommuner.  
 
Alla kommuner delar en mängd utmaningar när det gäller nuvarande och framtida  
VA-försörjning. Det gäller förnyelse av ledningsnät, nya lagkrav, reningsprocesser, 
läckage i systemen, energiförbrukning mm. Utmaningarna inkluderar även planering 
och genomförande av utbyggnad av VA-kapaciteten i en kommun med växande 
invånarantal. För att möta utmaningarna krävs tillgång till kompetens och ett långsiktigt 
perspektiv på verksamheten. Investeringsbehoven är ofta stora och kommer att betyda 
krav på taxehöjningar oavsett vilken organisatorisk form som verksamheten bedrivs i.  
 
VA-verksamheternas största utmaning består av två delar. Dels att med ett långsiktigt 
perspektiv skapa en realistisk plan för förnyelse och utveckling kopplad till beslut om 
en rimlig trappa för taxornas utveckling och dels att ha en organisation som har 
tillräcklig kompetens att driva och utveckla verksamheten. Det senare kan klaras genom 
egen organisation med konsultstöd, vilket med fördel kan hanteras via en 
partneringupphandling, alternativt genom samverkan i bolagsform t ex Västvatten.  
 
Ett eventuellt medlemskap i Västvatten AB är i huvudsak en fråga om 
kompetensförsörjning. Det finns större möjligheter att ha expertis i en större 
organisation som dessutom har större kraft att arbeta med långsiktiga frågor och med 
utveckling. Samtidigt innebär samarbetskonstruktionen att ägarkommunerna måste bära 
kostnader för den gemensamma överbyggnaden och det blir en minskad flexibilitet 
jämfört med egen verksamhet. Om all VA-personal övergår till anställning hos 
Västvatten tappas även lokal kompetens och det blir svårt att upprätthålla någon form av 
beställarkompetens inom kommunens förvaltning. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå samtliga attsatser i initiativärendet.  

 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchef Elisabeth Linderoth 
Chef sektor samhälle, Karin Holmström 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Andreas Freiholtz (SD) 
Frej Dristig (SD) 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 
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§ 161 
Initiativärende från Sverigedemokraterna om att gå med i 
Västvatten 
Dnr KS 2022/398 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD), Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 
2022-09-05 med ett initiativärende med förslag om: 
 

1. att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda 
möjligheten att grunda ett helägt anläggningsbolag för att därefter bli delägare i 
Västvatten genom detta bolag.  

2. Att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda potentiella 
effektiviseringar och vinster med att gå över till Västvatten, på kort sikt samt på 
lång sikt.  

3. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lilla Edets kommun får bli 
delägare i Västvatten AB. 

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende, daterat 2022-09-05 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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                                            Initiativärende (SD) 
    Kommunstyrelsen 

  Lilla Edets kommun 

 

Gå med i Västvatten 

 

En lång tid har passerat sedan det gjordes massiva investeringar i VA-infrastrukturen på 50- och 60-

talet. Nu står Sverige inför omfattande investeringsbehov igen när verk och rörnät blir föråldrade 

samtidigt som miljökraven ökar och befolkningen växer. Detta gäller inte minst Lilla Edet vars 

investeringsbehov går upp mot en miljard kronor och en taxa som beräknas fördubblas inom tio år. 

Våra förutsättningar för att lösa denna utmaning är inte goda då vi är en geografiskt stor kommun 

med låg befolkningstäthet, en förhållandevis svag ekonomi och ett lånetak vi sakta men säkert närmar 

oss. Vidare har vi i nuläget inte en VA-förvaltning kapabel att genomföra arbetet och kommunen 

behöver anställa fler tjänstemän för att mäkta med situationen, samt för att bredda vår kompetens. 

Givet att vi har den högsta medianlönen inom VA-förvaltningen inom regionen, måste alternativa 

lösningar utredas för att hålla nere kostnaderna sådant att våra kommuninvånare inte får en 

fullständigt orimlig VA-taxa. En sådan potentiell lösning som behöver utredas är att gå med i 

Västvatten. 

 

Västvatten är ett VA-förvaltningsbolag som förvaltar VA:t i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs samt 

Uddevalla, och de besitter redan en bred kompetens i sin förvaltning. Att anställa mer personal i Lilla 

Edet är väldigt dyrt och ineffektivt. 

 

Med ovanstående bakgrund i beaktande yrkar Sverigedemokraterna följande: 

 
Att: kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda möjligheten att grunda ett 

helägt anläggningsbolag för att därefter bli delägare i Västvatten genom detta bolag. 

 

Att: kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda potentiella effektiviseringar 

och vinster med att gå över till Västvatten, på kort sikt samt på lång sikt. 

 

Att: kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lilla Edets kommun får bli delägare i 

Västvatten AB. 

 

 

Lilla Edet den 6 september 2022 

 

                       
Andreas Freiholtz (SD)              Frej Dristig (SD)                  Johan Sösaeter Johansson (SD) 
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§ 163 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om menssäkrade toaletter” (Dnr KS 2022/150 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 (Dnr BIN 2022/122). 
Motion ”Motion – menssäkrade toaletter” av Linda Holmer Nordlund (V), undertecknad 
2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) bifaller motionen i sin helhet. 
 
Frej Dristig (SD) tillstyrker Peter Spjuths yrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 
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2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 
2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 

 
 
Reservation 
Peter Spjuth (V) och Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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Datum Dnr  
2022-11-22 KS 2022/150 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
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Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om menssäkrade toaletter” (Dnr KS 2022/150 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 (Dnr BIN 2022/122). 
Motion ”Motion – menssäkrade toaletter” av Linda Holmer Nordlund (V), undertecknad 
2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 
2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 

 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Anders Nordgren, verksamhetschef sektor bildning 
Maria Berg, verksamhetschef sektor bildning 
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§ 81 
Motion från vänsterpartiet gällande menssäkrade toaletter 
Dnr BIN 2022/122 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet/Linda Holmer Nordlund har motionerat om att det i kommunens skolor  
för elever i åk 4-9 och på alla kommunala arbetsplatser ska erbjudas menssäkrade 
toaletter. 
 
Det formuleras i motionen i två att-satser. De lyder: 

- Att omgående tillse att det på samtliga grundskolor år 4-9 finns menssäkrade 
toaletter för skolans tjejer. 

- Att omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 

 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 

- Mensskydd, av olika slag 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 

 
Svar från sektor bildning: 
Vad gäller handfat, tvål och papperskorgar så finns det idag på samtliga toaletter.  
 
Mensskydd skulle kunna erbjudas personal på personaltoaletter till exempel i en korg. 
Då tillkommer enbart kostnader för själva skyddet. Att göra en kostnadsberäkning för 
det låter sig inte göras då nyttjandegraden är svår att utreda. Frågan har tagits upp i 
bildningsnämndens arbetsutskott och där beslutades att hänvisa att-sats 2 till HR 
eftersom motionen avser kommunens samtliga toaletter.  
 
För att erbjuda elever mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna 
anser sektor bildning att automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk 
och förstörelse, men nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds 
av flera leverantörer till exempel Redlocker och Herbox. Dessa lösningar innebär 
kostnader över tid. Via ett tidslås (2-4 minuter) går det inte att plocka ut fler skydd än 
ett i taget. 
 
Viktigt att nämna är att idag finns det gratis mensskydd vid behov för elever och är 
redan en del i befintlig budget. Dessa mensskydd erbjuds elever av personal i skola, 
elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
 
Vid teknisk lösning tillkommer kostnader över tid. Kostnadsbilden förändras per enhet 
beroende på antalet enheter som beställs. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 
 

En exakt kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd. 
En grov uppskattning från sektor bildning kring kostnader hamnar på: 
4000:- för 3 toaletter på 5 skolor (15x4000) = 60 000:-/år.  
Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt påfyllnad per skola/ stadie 
per år beräknas alltså till ca 60 000:- per år. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 57/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-13 
Offert Herbox 
Redlocker skolpresentation 
 
Yrkanden 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Sösater Johansson (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Linda Holmer Nordlunds (V) yrkande mot arbetsutskottets 
beslutsförslag och finner att bildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Ändringsyrkanden 
Martin Rapp (S) yrkar att att-sats 1 ändras, 2-3 elevtoaletter tas bort och att skolan själv 
får bedöma hur många toaletter som behövs. 
 
Anna Chorell (M) yrkar att att-sats 2 ändras till bildningsnämnden lämnar till 
kommunfullmäktige utan eget förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Martin Rapps 
yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Martin Rapps (S) förslag. 
 
Ordförande ställer sedan frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Anna Chorells 
yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Anna Chorells (M) förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden är positiv till motionens intention.  
 
Att-sats 1: Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
kommunen ska tillhandahålla menssäkrade elevtoaletter på kommunala skolor. Skolan 
får själv bedöma hur många toaletter som behövs. 
 
Att-sats 2: Bildningsnämnden lämnar till fullmäktige utan eget förslag, eftersom den 
gäller hela kommunen och bör hanteras centralt på HR-avdelningen. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 
 

 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 166 
Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2023 
Dnr KS 2022/502 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2023 
där planeringen av verksamheten sker i tre delar: 
 

• Planering av kommunstyrelsens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer 
och kvalitetsindikatorer 

• Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (kommunstyrelsens 
prioriterade mål)  

• Planering av ekonomiska ramar 
 
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för 
kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar kommunstyrelsen andra nämnders 
beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. 
 
Vidare är ett av Kommunstyrelsens grunduppdrag är 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. 
 
Kommunstyrelsens ram har effektiviserats med 2 900 tkr inför 2023.  
 
Kommunstyrelsens driftbudget 2023 uppgår till 98 399 tkr.  
 
Investeringsutrymmet uppgår till 11 960tkr och avser inköp av datorer, IT-utrustning, 
digitalisering, totalförsvar, laddstolpar, cirkulationsplats samt en post för oförutsedda 
utgifter motsvarande 500 tkr   
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens mål- och resursplan finansieras inom de av kommunfullmäktige 
avsatta resurserna 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer mål- och resursplanen 2023 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. 
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Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2023 
 
Dnr KS 2022/502 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2023 
där planeringen av verksamheten sker i tre delar: 
 

• Planering av kommunstyrelsens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer 
och kvalitetsindikatorer 

• Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (kommunstyrelsens 
prioriterade mål)  

• Planering av ekonomiska ramar 
 
 
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för 
kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar kommunstyrelsen andra nämnders 
beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. 
 
Vidare är ett av Kommunstyrelsens grunduppdrag är 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. 
 
Kommunstyrelsens ram har effektiviserats med 2 900 tkr inför 2023.  
 
Kommunstyrelsens driftbudget 2023 uppgår till 98 399 tkr.  
 
Investeringsutrymmet uppgår till 11 960tkr och avser inköp av datorer, IT-utrustning, 
digitalisering, totalförsvar, laddstolpar, cirkulationsplats  samt en post för oförutsedda 
utgifter motsvarande 500 tkr   
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens mål- och resursplan finansieras inom de av kommunfullmäktige 
avsatta resurserna 
 
Förslag till beslut 
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sid 2/2 

Kommunstyrelsen fastställer mål- och resursplanen 2023 för kommunstyrelsens 
ansvarsområde i enlighet med upprättat förslag. 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023 
 

Datum: 2022-11-28 

Dnr: KS 2022/502 
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Kommunstyrelsens mål och resursplan 
2022 

 

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar: 

 

• Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitets-
indikatorer 

• Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål) 
• Planering av ekonomiska ramar 

 

1. Nämndens 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 
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detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens 
geografiska grunddata.  

 

1.2. Verksamhetsbeskrivning 
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 
 

1.3. Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag 
till nämnden 

Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna kommunens arbete utifrån kommunfullmäktiges 
beslutade vision och värdegrund samt mål och uppdrag. Uppgiften att operativt leda och samordna 
arbete ligger hos kommunchefen. Kommunchefens ledningsgrupp blir ett viktigt forum för detta 
arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktiges vision 
Kommunfullmäktige antog en ny vision i juni 2021; ”Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans”.   

Visionen ska genomsyra allt arbete som utförs i kommunen och vara en ledstjärna i både det dagliga 
arbetet och i det långsiktiga strategiska perspektivet. Under 2022 fortsätter implementeringsarbetet 
av visionen i kommunens alla verksamheter. 

 

Kommunfullmäktiges målområden 
Kommunfullmäktige formulerar målområden och uppdrag för demokratin och samhällsutvecklingen. 
För 2023 har Kommunfullmäktige formulerat fyra målområden: 
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• 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: Nöjd regionindex (NRI), Hur ser medborgarna på kommunen som en plats 
att bo och leva på. 
 

• 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: Delaktighet och inflytande i samhället, Medborgarundersökningen Nöjd 
inflytandeindex (NII) 
 

• 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: Lilla Edets kommun ska förbättra sin placering i rankingen ”Sveriges 
miljöbästa kommun” 
 

• 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: Förbättrat resultat i insiktsmätningen (servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning) 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige har formulerat fyra uppdrag som berör Kommunstyrelsens verksamheter. 

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 
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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. 
 
 

2. Kritiska kvalitetsfaktorer 
Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet 
ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats 
i lagstiftning och andra styrande dokument.  

Kritiska kvalitetsfaktorer delas in i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.  

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. 
Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra 
slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna. 
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Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av 
verksamheterna. 

2.1. Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer 
Nedan beskrivs kortfattat de kritiska kvalitetsfaktorerna som måste uppfyllas för att verksamhetens 
grundläggande uppdrag ska ha en god kvalitet. 

Målgruppsperspektivet Verksamhetsperspektivet 
Kommunen ska ha en informativ och tillgänglig 
webbplats. 
Kommunen är aktiv på sociala medier. 
God samverkan med näringslivet. 
Kommuninvånarnas upplevda trygghet. 
 

Kommunens verksamheter erbjuder högsta möjliga 
kvalitet för givna resurser. 
Mätning av förtroende för sektor kommunledning. 
Upplevelse av sektor kommunlednings bemötande. 

Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 
Attraktiv arbetsgivare och god arbetsmiljö. 
 

Verksamheten bedrivs inom angiven ram 

Kvalitetsfaktorer är reviderade utifrån beslut om Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och tillhörande 
indikatorer 2021–04–13. 

 

3. Nuläge och förutsättningar 
 

Under 2022 har kommunen installerat egen växel och telefoni i Medborgarservice för att stärka och 
säkerställa en högre tillgänglighet och ”en väg in” för att öka vår service och bemötande för 
kommuninvånare, företag och besökare. Under 2023 kommer en servicedeklaration gällande service 
och bemötande att fastställas och den kommer implementeras i hela organisationen under 2023 för 
att stärka oss ytterligare i frågan.   Genom att förvaltningsorganisationen samlats i en förvaltning med 
sektorer skapades förutsättningar för en mer robust organisation som ger möjlighet till ökad styrning 
över de samlade resurserna. Under 2023 behöver detta arbete intensifieras så att förväntad 
effektivitet och effekterna av ”en väg in” för invånare och företag uppnås. För att kunna bemöta 
kommande och nuvarande kompetensförsörjningsbehov och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, 
behöver kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med 
rätt kompetens. En kompetensförsörjningsplan antogs tidigt under 2022 och implementeringen av 
planen har startat. Under 2022 har ett årligt ledarutvecklingsprogram tagits fram innehållande 
utbildningsinsatser för kommunens chefer. Detta arbete behöver utvecklas ytterligare under 2023 för 
att få utökad effekt.  Ledarutvecklingsprogrammet kommer bland annat kompletteras under 2023 med 
gemensamma tillfällen för chefer att träffas och utvecklas tillsammans.  

Arbetet med styrmodellen har följts upp i det lilla under 2022 för att säkerställa fortsatt utveckling och 
följsamhet. Kvarstående utvecklingsarbete finns gällande hur förvaltningsorganisationen arbetar både 
horisontellt och vertikalt för att utveckla uppföljning och återkoppling samt utveckla arbetet med 
kommunfullmäktiges övergripande mål.  

Under 2022 fick kommunen bidrag från Kommunakuten. Ansökan uppgick till 25 mnkr och bidraget 
beviljades till 12 mnkr med insatser inom IT, välfärdsteknik samt energieffektiviseringar genom 
installation av solceller med en given motprestation med en är årlig effektivisering om 4,6 mnkr  
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4. Nämndens målområde 
Kommunstyrelsen har identifierat sex prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån 
kommunens nuläge och förutsättningar.  

• Målområde 1: Effektiv resursanvändning 
• Målområde 2: Attraktiv arbetsgivare 
• Målområde 3: Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens 

invånare 
 

4.1. Nämndens prioriterade mål 
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 

 

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 
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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 

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 

 

 

Prioriterat mål nr 3 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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5. Ekonomi 

I detta kapitel redovisas Kommunstyrelsens ekonomiska utrymme för 2022 samt fördelning av de 
ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna 
redovisas resursfördelningen över tre år, med föregående års utfall, innevarande budgetår samt 
resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).  

 

Kommunstyrelsen Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 20 085  19 903 20 023 
Kostnader -106 244  -118 966  -118 422 
Nettokostnad -86 159  -99 063  -98 399  

 

Budgetram 2022 -99 063  
Förändring budgetram -664  
Budgetram 2023 -98 399  

 

I Kommunstyrelsens budgetram för 2023 har följande justeringar gjorts: 

Budget 2022 99 063 
Index  3 035 
Löneindex till lönepott -938 
Löneindex 2023 3 mån från 2022 139 
Tillskott/effektiviseringar -2 900 
Budget 2023  98 399 

 

Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med 
summering och jämförande siffror för året innan. 
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6. Investeringar 
I nedan tabell redovisas den fördelning som gjorts av investeringsutrymmet för Kommunstyrelsen 
under åren 2023–2025. 

 

 

Driftredovisning
tkr

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Skil lnad
KS Verksamhet -2 546 -2 546 0 -2 546 -2 546 0
Omstrukturering -1 500 -1 500 0 -1 974 -1 974 -474
Gemensamt Älvkullen -6 500 -6 500 0 -6 172 -6 172 328
Säkerhet och Risk 595 -3 254 -2 659 595 -3254 -2 659 0
Näringsliv och Turism -1 732 -1 732 0 -1 732 -1 732 0
Folkhälsa 1 050 -1 499 -449 1050 -1 458 -408 41
Administrativa avdelningen -3 900 -3 900 0 -3 803 -3 803 97
Personalavdelningen -9 890 -9 890 0 -9 714 -9 714 176
Fackl. företrädare -2 121 -2 121 0 -1 949 -1 949 172
Ekonomiavdelningen 80 -9 892 -9 812 48 -11 210 -11 162 -1 350
Kommunikationsavdelningen -6 140 -6 140 0 -6 140 -6 140 0
Kommunchef -4 203 -4 203 0 -3 583 -3 583 620
It-enheten 16 688 -26 499 -9 811 16 588 -26 326 -9 738 73
Kommunövergripande 1 100 -28 371 -27 271 1 112 -28 958 -27 846 -575
Föreningsstöd -1 980 -1 980 0 -1 915 -1 915 65
Mark- och exploateringsverksamhet 510 -7 895 -7 385 510 -7 732 -7 222 163

Skred- och riskområden -500 -500 0 -500 -500 0

Summa 20 023 -118 422 -98 399 19 903 -118 966 -99 063 -664

2023 2022

Samlade investeringsvolymer KS  2023-2025

Summa 
budget 

Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

Kommunstyrelsen 
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
Summa 29 410 11 960 9 100 8 350

Årsbudget 2023 Årsbudget 2024 Årsbudget 2025
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7. Exploatering 

 

 

  

 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 167 
Upphandling av principiell karaktär 2023 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr KS 2022/503 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska styrelsen varje år besluta om vilka  
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av  
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget ingen upphandling inom  
kommunstyrlens verksamhetsområde som anses vara av principiell karaktär,  
 
Inga andra upphandlingar av principiell karaktär är planerade 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD)  
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
 
Beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-29 KS 2022/503 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Upphandling av principiell karaktär inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
 
Dnr KS 2022/503 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska styrelsen varje år besluta om vilka  
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av  
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget ingen upphandling inom  
kommunstyrlens verksamhetsområde som anses vara av principiell karaktär,  
 
Inga andra upphandlingar av principiell karaktär är planerade 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen  
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Upphandlingsenheten 
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Upphandling: Ansvarig Sektor/verksamhet: Genomförande år: Befintligt avtal löper ut 
Telefoni Sektor kommunledning 2024 2024-04-01
Entreprenad Smörkullen Sektor Samhälle 2023 finns inget 
Projektering Östra Berg Sektor Samhälle 2023 finns inget 
Projektering Åsbräcka och Ballsered Sektor Samhälle

Beställare: 
Ellinor
Maria Wagerland 
Maria Wagerland 
Maria Wagerland 2023 finns inget 

Upphandlingsplan - Kommande upphandlingar 2023-2024 Lilla Edets kommun KS 

Sammanställd av Linda Nilsson, Upphandlare  Lilla Edets kommun  2022-12-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 168 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/434 
 
Sammanfattning 
 
För att hålla nere kostnaderna när kommunen lånar pengar används det finansiella 
instrumentet ränteswapar.  Behovet av handel med ränteswapar för att uppnå bästa 
möjliga säkerhet samt kostnadseffektivt i skuldportföljen kan i vissa fall kräva 
skyndsamma beslut. Övervägande om tecknande av ränteswapar sker i dialog mellan 
ekonomichef, banken samt en oberoende finanskonsult.   
 
I nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen är kommunstyrelsens 
arbetsutskott delegat för punkt 3.2 avseende ränteswapar och handel med terminer och 
optioner.  
 
I kommunstyrelsens delegationsordning föreslås punkt 3.2 helt tas bort. Punkt 3.1 
föreslås ändras från: 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing” 
Till 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing samt handel med terminer, optioner och swapar.  
 
Punkt 3.1 delegeras till ekonomichefen 
 
Punkt 4.6 Föreslås delegaten ändras från Kommunchef till Ekonomichef 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 121 att ta bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. Förslaget är nu att skriva in 
punkten i delegationsordningen igen då vi hittat rutiner som gör detta möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
Kommunstyrelsens delegationsordning senast reviderad 2022-06-07 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning  

2. Kommunstyrelsen beslutar komplettera kommunstyrelsens delegationsordning 
med ”Hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-26 KS 2022/434 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Dnr KS 2022/434 
 
Sammanfattning 
 
För att hålla nere kostnaderna när kommunen lånar pengar används det finansiella 
instrumentet ränteswapar.  Behovet av handel med ränteswapar för att uppnå bästa 
möjliga säkerhet samt kostnadseffektivt i skuldportföljen kan i vissa fall kräva 
skyndsamma beslut. Övervägande om tecknande av ränteswapar sker i dialog mellan 
ekonomichef, banken samt en oberoende finanskonsult.   
 
I nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen är kommunstyrelsens 
arbetsutskott delegat för punkt 3.2 avseende ränteswapar och handel med terminer och 
optioner.  
 
I kommunstyrelsens delegationsordning föreslås punkt 3.2 helt tas bort. Punkt 3.1 
föreslås ändras från: 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing” 
Till 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing samt handel med terminer, optioner och swapar.  
 
Punkt 3.1 delegeras till ekonomichefen 
 
 
Punkt 4.6 Föreslås delegaten ändras från Kommunchef till Ekonomichef 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 121 att ta bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. Förslaget är nu att skriva in 
punkten i delegationsordningen igen då vi hittat rutiner som gör detta möjligt. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
Kommunstyrelsens delegationsordning senast reviderad 2022-06-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering krävs 
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning  

2. Kommunstyrelsen beslutar komplettera kommunstyrelsens delegationsordning 
med ”Hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” 

 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
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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, 
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3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, 

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, 
• Beslutets innehåll i korthet (vem/vad det berör). 
• Hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på 

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 Efter samråd med 
vice 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  
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1.7 Avge yttrande till högre instans 
med anledning av överklagande 
av delegationsbeslut 

 Respektive 
beslutande delegat 

 

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, 

Efter samråd med 
dataskyddsombud 
 

103



   
Kommunstyrelsen 

Sektor kommunledning 
Delegationsordning 

     
 

planerings- och 
exploateringschef 

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 

Samråd med 
dataskyddsombud 
innan 
konsekvensbe-
dömning 
fastställs. 
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inom respektive 
ansvarsområden  

Överklagandeför-
bud enligt lag 
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  

 

 

 

 

 

105



   
Kommunstyrelsen 

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 
Upplåning samt förlängning, 
konvertering, omplacering och 
liknande av lån inom beslutade 
låneramar, leasing samt handel 
med terminer, optioner och 
swapar.  
 
 
 

 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 
 

  
 
Kommunchef 
Respektive 
ansvarig nämnd 

Detta får inte 
innebära att 
enskilt projekt 
utgår från 
budgeten 
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- från 3 mnkr och upp till 
10 mnkr 

3.9 Betalningsanstånd högst 3 mån 
och amorteringsplan  

 Ekonomichef 
 

 

3.10 Beslut att sätta ned mindre 
avgift i enskilt fall 

 Respektive 
verksamhets-
ansvarig chef 

 

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 
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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 

4.6 Beslut att tilldela och avbryta 
upphandling vid annonserat 
förfarande 

 Kommunchef 
Ekonomichef 

 

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 
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uppsägning enligt 
29§ LAS 
genomförs av 
personalchefen 

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-
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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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Kommunstyrelsen 

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
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 169 
Revidering av finanspolicyn 
Dnr KS 2022/466 
 
Sammanfattning 
 
Senast antagna finanspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-07. 
 
Revideringen är gjord i syfte att aktualisera utifrån nuvarande finansiella situation och 
göra en översyn tidigare finanspolicy som antogs 2016.  
 
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare finanspolicy: 

- Bolagen ansvarar för att ta fram en egen finanspolicy 
- Valutarisk, kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta 
- Placeringar; Ny skrivning Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel 

placeras på ett likvidkonto och alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, 
bör användas för att amortera på lånen.  
Tidigare skrivning (Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer 
utförlig placeringspolicy upprättas med tillhörande reglemente och 
riskinstruktion.) 
  

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med 
upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning 
och administrativa regler klargörs. 
 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom 
ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls 
 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument. 
Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-29 
 

 
§ 218 
Revidering av finanspolicyn 
Dnr KS 2022/466 
 
Sammanfattning 
 
Senast antagna finanspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-07. 
 
Revideringen är gjord i syfte att aktualisera utifrån nuvarande finansiella situation och 
göra en översyn tidigare finanspolicy som antogs 2016.  
 
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare finanspolicy: 

- Bolagen ansvarar för att ta fram en egen finanspolicy 
- Valutarisk, kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta 
- Placeringar; Ny skrivning Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel 

placeras på ett likvidkonto och alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, 
bör användas för att amortera på lånen.  
Tidigare skrivning (Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer 
utförlig placeringspolicy upprättas med tillhörande reglemente och 
riskinstruktion.) 
  

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med 
upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning 
och administrativa regler klargörs. 
 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom 
ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls 
 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument. 
Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-29 
 

 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar att ärendet återremitteras för revidering i enligthet med 
diskussionen i kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för revidering i enlighet med diskussionen i 
kommunstyrelsen. 
 
 
Expedieras till 
Jörgen Karlsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 152 
Revidering av finanspolicyn 
Dnr KS 2022/466 
 
Sammanfattning 
 
Senast antagna finanspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-07. 
 
Revideringen är gjord i syfte att aktualisera utifrån nuvarande finansiella situation och 
göra en översyn tidigare finanspolicy som antogs 2016.  
 
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare finanspolicy: 

- Bolagen ansvarar för att ta fram en egen finanspolicy 
- Valutarisk, kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta 
- Placeringar; Ny skrivning Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel 

placeras på ett likvidkonto och alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, 
bör användas för att amortera på lånen.  
Tidigare skrivning (Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer 
utförlig placeringspolicy upprättas med tillhörande reglemente och 
riskinstruktion.) 
  

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med 
upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning 
och administrativa regler klargörs. 
 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom 
ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls 
 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument. 
Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-03 KS 2022/466 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av Lilla Edets kommuns finanspolicy 
 
Dnr KS 2022/466 
 
Sammanfattning 
 
Senast antagna finanspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-09-07. 
 
Revideringen är gjord i syfte att aktualisera utifrån nuvarande finansiella situation och 
göra en översyn tidigare finanspolicy som antogs 2016.  
 
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare finanspolicy: 

- Bolagen ansvarar för att ta fram en egen finanspolicy 
- Valutarisk, kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta 
- Placeringar; Ny skrivning Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel 

placeras på ett likvidkonto och alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, 
bör användas för att amortera på lånen och eller pensionsskulden.  
Tidigare skrivning (Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer 
utförlig placeringspolicy upprättas med tillhörande reglemente och 
riskinstruktion.) 
 
  

Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera enhetliga 
riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med 
upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga till grund för 
att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt att ansvarsfördelning 
och administrativa regler klargörs. 
 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. Dessutom 
ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna finanspolicy. 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls 
 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande dokument. 
Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. De kommunala 
bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
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• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
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FINANSPOLICY – LILLA EDETS KOMMUN 

 
1. INLEDNING 
 

1.1 Syfte 
1.2 Målsättning 
1.3 Omfattning 
 
 
2. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 
 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
2.2 Kommunstyrelsens ansvar 
2.3 Kommunchefens ansvar 
2.4 De kommunala bolagens ansvar 
2.5 Borgen 
 
 
3. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER 
 

3.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
3.2 Tillåtna motparter 
3.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
3.4 Ränterisk 
3.5 Valutarisk 
3.6 Placeringar 
3.7 Finansiell leasing 
 
 
4. RAPPORTERING OCH KONTROLL 
 

4.1 Rapportens innehåll 
 
 
5. RISKINSTRUKTION 
 

5.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
5.2 Tillåtna motparter 
5.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
5.4 Ränterisk 
5.5 Valutarisk 
5.6 Placeringar 
5.7 Finansiell leasing 
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FINANSPOLICY – LILLA EDETS KOMMUN 

1. INLEDNING 
 
1.1 Syfte 
Syftet med finanspolicyn är att begränsa finansiella risker genom att definiera 
enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter som uppkommer i 
samband med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska 
ligga till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv hantering uppnås, samt 
att ansvarsfördelning och administrativa regler klargörs.  
 
1.2 Målsättning 
Målsättningen är att säkerställa kapitalförsörjning på både kort och lång sikt. 
Dessutom ska bästa möjliga finansnetto alltid eftersträvas inom ramen för denna 
finanspolicy. Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras 
för att upprätthålla en löpande anpassning till omvärldsförändringar som 
uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
1.3 Omfattning 
Finanspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige och är ett övergripande 
dokument. Alla avsteg från finanspolicyn kräver ett beslut i kommunfullmäktige. 
De kommunala bolagen ansvarar själva för att fastställa en finanspolicy med 
tillhörande riskinstruktion. 
 
Finanspolicyns omfattning: 
 
• Organisation och ansvarsfördelning 
• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella 
riskerna. Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas 
av kommunfullmäktige. 
 
 
2. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 
 
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall 
kommunen företrädas av namngivna behöriga personer. Skriftlig fullmakt skall 
delges de behöriga personer som, med bindande verkan i kommunens namn, har 
rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakt beslutas av kommunstyrelsen. 
 
2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
• Innehållet i finanspolicyn 
• Följa upp och vid behov förändra finanspolicyn 
• Beloppsramar och villkor för kommunkoncernens totala upplåning 
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FINANSPOLICY – LILLA EDETS KOMMUN 

 
2.2 Kommunstyrelsens ansvar 
• Följa upp och vid behov föreslå förändring av finanspolicyn 
• Kontrollera att finanspolicyn efterlevs 
• Delge fullmakt till behörig personal 
 
2.3 Kommunchefens ansvar 
Kommunchefen eller den han/hon väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis 
ekonomichefen, ansvarar för att: 
 
• Praktiskt hantera den löpande förvaltningen för kommunen 
• Aktivt och inom givna ramar hantera de finansiella risker som definieras i 

finanspolicyn 
• Tillse att en effektiv och fungerande organisation och ansvarsfördelning finns 
• Skapa rapporter och kontrollera att finanspolicyns krav uppfylls 
• Rapportera relevanta uppgifter om finansförvaltningen till styrelsen 
• Ge styrelsen förslag på förändringar av finanspolicyn 
 
2.4 De kommunala bolagens ansvar 
• Fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion 
• Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 

verksamhet och risker 
 
2.5 Borgen 
Bolag inom kommunkoncernen kan beviljas borgen för extern finansiering. 
Kommunfullmäktige beslutar om storlek på borgensram samt om den avgift som 
bolaget ska betala för erhållen säkerhet. Kommunen har en restriktiv inställning 
till borgen för lån till andra låntagare och kräver ett beslut i kommunfullmäktige 
samt att en kreditprövning görs. 
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3. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER 
 
Kommunen utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker och har valt att 
aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa. Riskhanteringen bör omfatta och 
hantera följande viktiga risker och exponeringar: 
 
• Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
• Tillåtna motparter 
• Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
• Ränterisk 
• Valutarisk 
• Placeringar 
• Finansiell leasing 
 
3.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
Kommunen skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje 
tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall 
baseras på verksamhetens intäkter och kostnader. Definition av likviditetsreserv: 
 
• Ej bundna medel på bankkonton etc. 
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar 
• Outnyttjade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften 
 
I riskinstruktionen regleras storleken på likviditetsreserven. 
 
3.2 Tillåtna motparter 
För att säkerställa en trygg finansiering och hantering av finansiella risker ska 
endast motparter med högsta möjliga kreditvärdighet användas. Tillåtna 
motparter är godkända för alla delar i den finansiella verksamheten. 
 
I riskinstruktionen framgår tillåtna motparter. 
 
3.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
Kommunens verksamhet innefattar omsättning av befintliga lån och krediter samt 
nyupplåning. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt 
upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid säkerställa detta. För att 
undvika kapitalbrist samt för att få en bra jämförelse av prisnivån skall all 
upplåning och kreditförfrågning, om möjligt, ske via ett antal oberoende långivare. 
 
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma 
tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller 
refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga 
räntevillkor eller ej är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. Härigenom 
kan kapitalkostnaden för kommunen snabbt öka, eller en likviditetskris uppstå. 
För att begränsa denna risk skall förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på 
skuldportföljen regleras. 
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I riskinstruktionen regleras: 
 
• Antal motparter 
• Enskild motparts tillåtna andel av skuldvolymen 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil kapitalbindning, tillåtna förfall inom tidsperioder 
 
3.4 Ränterisk 
Variationer i det allmänna ränteläget kan leda till att kommunens finansnetto 
påverkas negativt. Ränteriskexponeringen är vid varje tillfälle summan av den 
befintliga/framtida upplåningen och den genomsnittliga räntebindningstiden i 
skuldportföljen. Ränterisken i placeringar, om sådan finns, hanteras separat under 
3.6. För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen har 
kommunen möjlighet att utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett 
snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden och 
således begränsa ränterisken.  
 
Ränterisken, eller en förändring av ränteläget, kan förenklat delas upp i två delar: 
 
• Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. en 

parallellförskjutning av den korta och långa marknadsräntan.  
• Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den korta 

och långa marknadsräntan förändras. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
 
• Antal motparter 
• Enskild motparts tillåtna andel av skuldvolymen 
• Tillåtna instrument 
• Räntebindning 
• Förfalloprofil räntebindning, tillåtna förfall inom tidsperioder 
 
3.5 Valutarisk 
Kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta. Om det uppkommer 
flöden i utländsk valuta under ett enskilt år som överstiger angivet belopp i 
riskinstruktionen skall en valutapolicy upprättas där kommunfullmäktige beslutar 
om godkända riktlinjer. 
 
 
3.6 Placeringar 
Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel placeras på ett likvidkonto och 
alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, bör användas för att amortera på 
lånen och eller pensionsskulden. 
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3.7 Finansiell leasing 
Om den finansiella leasingen totalt uppgår till mer än angivet belopp i 
riskinstruktionen skall den likställas med upplåning och hanteras i enligt med 
riktlinjerna i finanspolicyn. 

 
4. RAPPORTERING OCH KONTROLL 
 
Rapporteringen skall ge information om kommunkoncernens finansiella 
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn efterlevs. 
 
Kommunchefen eller den han/hon väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis 
ekonomichefen, rapporterar till kommunstyrelsen vid ordinarie styrelsemöten 
samt vid förfrågan. Rapportering till kommunchefen sker efter överenskommelse 
med berörd personal. 
 
4.1 Rapportens innehåll 
 

• Aktuell likviditetssituation 
• Lånevolym 
• Derivatvolym 
• Motparter 
• Räntebindning och dess förfalloprofil 
• Kapitalbindning och dess förfalloprofil 
• Genomsnittsränta 
• Värde 
• Värdepåverkan vid ränteförändringar 
• Förväntade räntekostnader  
• Förväntade räntekostnader vid ränteförändringar 
• Avstämning mot finanspolicy  
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5. RISKINSTRUKTION 
Dessa riktlinjer gäller för Lilla Edets kommun. 
 

5.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
• Likviditetsreserven skall uppgå till det beräknade behovet för minst en månads 

löpande utgifter 
 

5.2 Tillåtna motparter 
• Svenska staten 
• Svenska banker 
• Svenska hypoteksinstitut 
• SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag 
• Svenska försäkringsbolag 
• Bolag inom den egna kommunkoncernen 
• Kommuninvest i Sverige AB 
• Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige 
 

5.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
• Minst tre motparter bör eftersträvas 
• Enskild motpart bör ej representera mer är 50 % av den vid varje tidpunkt 

totala skuldvolymen. Undantag kan dock göras för Kommuninvest 
• Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen regleras tills vidare 

inte 
• Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare inte 
 

5.4 Ränterisk 
• Minst tre motparter bör eftersträvas 
• Enskild motparts tillåtna andel av den räntesäkrade volymen regleras tills 

vidare inte 
• Tillåtna derivat är ränteswapar och forwardswapar. Kombinationer av 

ränteswapar med ränteoptioner är inte tillåtet 
• Den genomsnittliga räntebindningstiden skall ej understiga 1 år och skall ej 

överstiga 7 år 
• Förfalloprofilen i räntebindningen regleras tills vidare inte 
 

5.5 Valutarisk 
Kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta. Om det uppkommer 
flöden i utländsk valuta som överstiger 1 mkr under ett enskilt år skall en 
valutapolicy upprättas där kommunfullmäktige beslutar om godkända riktlinjer. 
 

5.6 Placeringar 
Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel placeras på ett likvidkonto och 
alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, bör användas för att amortera på 
lånen och eller pensionsskulden. 
 

5.7 Finansiell leasing 
Om den finansiella leasingen totalt uppgår till mer än 50 Mkr skall den likställas 
med upplåning och hanteras i enligt med riktlinjerna i finanspolicyn. 
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FINANSPOLICY 
FÖR 

Lilla Edets kommun med bolag 
 
 
 
 
Finanspolicy – här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, 
styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga förändringar i detta 
avsnitt efter fastställandet 
 
 
Finanspolicyn kompletteras med två bilagor: 
 
Reglemente – här definieras vilka risker som skall hanteras, hur man skall se på 
dessa och vilken hantering som skall tillämpas– fastställande av vilka strategier och 
vilka typer av nyckeltal som gäller  
 
Riskinstruktion – här fastställs godkända/tillåtna nivåer på nyckeltal, volymer, 
motparter, limiter, upplåningsformer, instrument mm 
 
 
Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut. 
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Finanspolicy för Lilla Edets kommun med bolag 
 
 
 
1. Inledning 
 
Finanspolicyns syfte och mål 
 
Målsättning är att den finansiella verksamheten skall drivas och regleras utifrån 
tydligt definierade mål och risknivåer. 
 
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de 
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning 
och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och 
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att 
ansvarsfördelning och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av 
finansnettot och finansiell påverkan på resultatet främjas. 
 
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör 
VD/kommunchefen och finansfunktionen.  
 
Finanspolicyn med tillhörande reglemente och riskinstruktion är utarbetad i 
samarbete mellan kommunen och dess bolag och är därmed gemensam för 
kommunen och dess bolag. 
 
Finanspolicyn, reglementet och riskinstruktionen, skall revideras, och vid behov 
justeras, kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning till de 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil 
upprätthålls. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka 
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur 
befogenheter skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de 
instruktioner och riktlinjer som upptas i reglementet. Varje del kan ändras var för sig. 
 
Alla avsteg från finanspolicyns riktlinjer får enbart vara av riskbegränsande karaktär. 
 
Finanspolicyns omfattning 
 
Finanspolicyn definierar: 
 
• Finansiell organisation och styrning 
 
• Principer för finansiell riskhantering 
 
• Regler för rapportering, sammanställning och kontroll 
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2. Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning 
 
Styrelsens uppgift är att: 
 
• ansvara för innehållet i finanspolicyn (med tillhörande reglemente och 

riskinstruktion) 
• följa upp och vid behov förändra finanspolicyn 
• kontrollera att finanspolicyn följs 
• ta del av information om finansverksamhetens resultat som tillhandahålls av 

VD/kommunchefen 
 
VD/kommunchefen eller den som uppgifterna delegerats till, vanligtvis 
finansfunktionen, har huvudansvaret för att verka på ett professionellt och 
kostnadseffektivt sätt i enlighet med finanspolicyn för att: 
• praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering 
• praktiskt hantera upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt 

nyupptagning och registrering av lån 
• praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten 
• se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns för den löpande verksamheten 

samt för beslutade investeringar 
• agera på den finansiella marknaden 
• aktivt hantera de finansiella riskerna 
• ge ledning och styrelse förslag på förändringar av finanspolicyn 
• löpande uppföljning och kontroll av egen och eventuellt extern förvaltares 

agerande 
• samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet, aktuella nyckeltal 
• tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns 
 
 
3. Hantering av finansiella risker 
 
Kommunen/Bolagen utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker. 
 
Kommunen/Bolagen har valt att aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa. 
 
Det åligger VD/kommunchefen och finansfunktionen att tillse att beslutad riskprofil 
upprätthålls. 
 
Riskhanteringen bör omfatta och hantera följande viktiga exponeringar: 
 
• Likviditetsrisk och betalningsberedskap 
• Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering, nyupplåning och placeringar 
• Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden 
• Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. 

upphörande, marknadssegment och upplåningsformer 
• Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
• Ränterisk i skuldportföljen 
• Valutarisk 
• Kredit- och likviditetsrisk vid placering av överskottslikviditet 
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3.1 Likviditet och betalningsberedskap 
 
Kommunen/Bolagen skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid 
varje tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven 
skall baseras på verksamhetens löpande intäkter och kostnader, låneförfall, 
räntebetalningar samt investeringar och avyttringar. 
 
 
3.2 Kapitalanskaffning 
 
Verksamheten innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller köp, dels 
löpande underhåll och ombyggnationer av befintliga anläggningstillgångar samt 
kapitalbehov i den löpande verksamheten. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett 
aktivt och professionellt upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid 
säkerställa detta.  
 
 
3.3 Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma 
tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller 
refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga räntevillkor 
eller inte är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning.  
 
 
3.4 Ränterisk i skuldportföljen 
 
Variationer i det allmänna ränteläget kan leda till att finansnettot påverkas negativt.  
 
Ränteexponeringen är summan av genomsnittlig räntebindning i  
befintlig upplåning och derivatportfölj.  
 
Kommunen/Bolagen påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels 
resultatmässigt, dels av värdeförändringen på skuldportföljen.  
 
Ränteförändringen kan delas upp i tre delar: 

• Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, d v s 
parallellförskjutning av avkastningskurvan 

• Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den korta 
och långa upplåningen förändras 

• Förändring på olika delar på avkastningskurvan 
 
 
3.5 Valutarisk 
 
För tillfället finns inte några tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta. Om det i 
framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall en 
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
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3.6 Placering av kapital/Egna medel 
 
Kommunen/Bolagen är genom placering av kapital utsatt för likviditetsrisk, risken att 
inte få betalt i tid, samt kreditrisk, risken att inte få betalt överhuvudtaget. 
 
 
4. Rapportering och kontroll 
 
Rapporteringen till VD/kommunchefen och Styrelse skall ge information om finansiell 
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn följs. 
 
Alla räntebärande skulder och placeringar inklusive derivat skall sammanställas av 
finansfunktionen och rapporteras i enlighet med reglementet. 
 
 
5. Administrativa regler 
 
Finanspolicyn sätter regler och ramar som styr befogenheter och ansvar. 
Finansfunktionen ansvarar för att organisation och arbetssätt utformas i enlighet 
härmed.  
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Reglemente för Lilla Edets kommun med bolag  
 
1. Likviditet och betalningsberedskap 
 
Definition av likviditetsreserv: 
Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m. 
Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar. 
Outnyttjade, garanterade räkningskrediter, låneramar samt kreditlöften 
 
Kommunen/Bolagen skall följa upp och planera behov av likviditet på kort och lång 
sikt.  
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Storlek på likviditetsreserv 
 
 
2. Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 
Det skall framgå vilka långivare som är godkända. Dessutom kan antal kort- och 
långfristiga kreditgivare med hänsyn till marknadssegment regleras. 
Upplåningsformer kan också regleras. Ränte- och likviditetsrisker begränsas genom 
att förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras/följs upp. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Ändrad kreditvärdighet hos kommunen eller kreditgivaren 
• Spridning av långivare 
• Storlek på lånelimiter 
• Tillåtna motparter – kort-/långfristiga 
• Marknadssegment/Upplåningsformer 
• Kapitalbindning 
• Förfallostruktur/Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av 

lånestocken i situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt 
 
 
3. Ränterisk i skuldportföljen 
 
Det skall framgå vilka motparter som är godkända. Ränterisken begränsas genom att 
förfallen på räntebindningarna samt räntebindningstiden i skuldportföljen regleras. 
Kommunen/Bolagen skall följa upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på  
skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios. 
 
Hantering av räntebindningstiden skall företrädesvis hanteras genom räntederivat. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Motparter (likviditets- och kreditrisker, tillgänglighet) 
• Tillåtna motparter 
• Tillåtna instrument 
• Förfallostruktur (Var på avkastningskurvan ränterisk hanteras) 
• Räntebindningstid 
• Värdeförändring  
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 Instruktion för hantering av räntederivat 

 
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen finns möjlighet att 
utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett snabbt, flexibelt och 
kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden.  
 
Räntederivat får endast användas för att ändra räntebindningstiden. Hänsyn skall tas 
till räntebindningstiden både när det gäller finansiella tillgångar som finansiella 
skulder. 
  
Kommunen/Bolagen skall sträva efter att handla likvida derivatinstrument. Dock skall 
varje situation beaktas med hänsyn till pris, löptid m.m. för att uppnå önskad effekt på 
bästa sätt. Likviditeten bör dock vara så god att man antingen kan göra en motaffär 
eller stänga affären innan löptidens slut.  
 
 
4. Valutarisk 
 
Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall 
en valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
 
 
5. Placering av kapital/Egna medel 
 
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med 
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. 
Den finansiella risknivån bör vara låg. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Tillåtna motparter 
• Tillåtna instrument 
• Räntebindningstid 
• Kapitalbindning 
• Åtkomsttid 
 
 
6. Rapport och kontroll 
 
Alla räntebärande skulder och placeringar samt valutainstrument skall 
sammanställas, var för sig och vid behov gemensamt, av finansfunktionen. 
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 Rapport skuldförvaltning: 

 
Rapporten syftar till att analysera: 
• Lånens kapitalbindning och dess inverkan på refinansieringsrisk och ränterisk 
• Derivataffärer och dess inverkan på ränterisken 
 
 

 Gemensamt och var för sig: 
 

• Räntebindning (duration) 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning 
• Motparter 
• Genomsnittsränta 
• Värde 
• Resultat 
• Resultatpåverkan vid ränteförändringar 
• Värdepåverkan vid ränteförändringar 
 

 Lån och derivat: 
 

• Volym 
• Motparter 
 
 
7. Administrativa regler 
 
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall 
kommunen/bolagen företrädas av namngivna behöriga personer. 
 
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt 
att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade. 
 
Fullmakt beslutas av styrelsen. 
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Riskinstruktion för Lilla Edets kommun med bolag  

 
 
1. Likviditet och betalningsberedskap 
 

• Likviditetsreserven skall som målsättning uppgå till 20 MSEK och vara 
tillgänglig inom 2 dagar.  

 
 
2. Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 

• Ändrad kreditvärdighet hos kommunen eller kreditgivaren 
Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den vid varje 
tidpunkt totala skuldvolymen, undantag kan dock göras för 
Kommuninvest 

• Spridning av långivare 
Minst 3 antal långivare bör eftersträvas 

• Storlek på lånelimiter 
Regleras ej. 

• Tillåtna motparter – kort- och långfristig 
Se punkt 6 tillåtna motparter nedan. 

• Marknadssegment/Upplåningsformer/Typ 
Regleras ej. 

• Kapitalbindning 
Regleras ej 

• Förfallostruktur/Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av 
lånestocken i situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt. 

Regleras ej 
 
 
3. Ränterisk i skuldportföljen 
 

• Motparter (likviditets- och kreditrisker, tillgänglighet) 
Minst 2 motparter bör eftersträvas  

• Tillåtna motparter 
Se punkt 6 tillåtna motparter nedan. 

• Tillåtna instrument 
S.k. ”Standardiserade” ränteswapar 
Kombinationer av ränteswapar och ränteoptioner är inte tillåtet 

• Förfallostruktur 
Regleras ej. 

• Räntebindningstid  
Den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 1 år och inte 
överstiga 7 år.  

• Värdeförändring  
Regleras ej. 
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4. Valutarisk 
 

Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta 
skall en valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 

 
5. Placering av kapital/Egna medel 
 

Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer utförlig placeringspolicy 
upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 

 
 
6. Tillåtna motparter 
 

Godkända motparter kapitalanskaffning och ränterisk:  
• Svenska staten 
• Svenska banker 
• Svenska hypoteksinstitut 
• Svenska försäkringsbolag 
• Bolag inom den egna kommunkoncernen 
• Kommuninvest 
• Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige 
 

 
7. Rapport och kontroll 
 

Rapportering med innehåll enligt nedan skall ske löpande. Det ankommer på 
respektive styrelse att fastställa periodiciteten i rapporteringen. 
 

• Volym/motpart 
• Räntebindning 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning 
• Genomsnittsränta 
• Resultat 
• Värde och risk 

Rapportens innehåll bestäms av reglementet. 
 
8. Administrativa regler 
 
Det åligger finansfunktionen att ansvara för att rapportering och redovisning sker till 
kommunchefen/VD. Kommunchefen/VD rapporterar till styrelsen i enlighet med den 
periodicitet i rapporteringen som beslutats. 
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Räntederivat      Bilaga till finanspolicy 
 
 
 
 
 
 
Ränteswap   Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast 
    räntesats och vice versa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 171 
Delegation av förvaltning av stiftelsen O Anderssons 
donationsfond 
Dnr KS 2022/501 
 
Sammanfattning 
En stiftelse kan förvaltas antingen av en styrelse eller via s k anknuten förvaltning. Det 
är stiftelseförordnande och stadgar som avgör vilken form av förvaltning som gäller och 
om det är oklart i styrdokumenten gäller den förvaltningsform som fanns när 
stiftelselagen infördes 1996.  
 
Kommunstyrelsen i Lilla Edet ansvarar genom anknuten förvaltning för Stiftelsen O 
Anderssons donationsfond. Enligt stiftelsens ändamålsparagraf ska avkastningen gå till 
välgörande ändamål och ”vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om 
kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick”. 
 
Anknuten förvaltning innebär att det är en juridisk person som har fått det yttersta 
ansvaret för att förvalta stiftelsen. De styrdokument som finns i stiftelsen ska följas med 
ändamålet som det absolut viktigaste och med stiftelselagens regelverk som grund. Det 
ansvariga organet, i detta fall kommunstyrelsen, har rätt att delegera hela eller delar av 
befogenheterna till en person eller grupp av personer. Förvaltningen av den i ärendet 
aktuella stiftelsen sköts i praktiken redan på delegation men hittills utan att något 
formellt beslut har fattats och detta bör av formella skäl nu förtydligas. 
 
Det är lämpligt att kommunstyrelsen med fullständig delegation ger ansvaret för att 
förvalta Stiftelsen O Anderssons donationsfond till en grupp på 3 personer. Detta 
innebär främst att ansvara för förvaltningen av stiftelsens tillgångar, beslut om 
användning av avkastningen, upprättande av årsredovisning samt rapportering till 
tillsynsmyndigheten. Protokoll ska föras över beslut och återrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske i enlighet med för kommunen gällande delegationsregler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-29 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att med fullständig delegation delegera förvaltningen 
av Stiftelsen O Anderssons donationsfond till Paulina Svenungsson 
(sammankallande), Göran Sühl och Frej Dristig. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Oskar Anderssons Donationsfond 
(organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av Paulina Svenungsson, Göran 
Sühl och Frej Dristig, två i förening. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-29 KS 2022/501 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Delegation av förvaltning av stiftelsen O Anderssons 
donationsfond 
 
Dnr KS 2022/501 
 
Sammanfattning 
En stiftelse kan förvaltas antingen av en styrelse eller via s k anknuten förvaltning. Det 
är stiftelseförordnande och stadgar som avgör vilken form av förvaltning som gäller och 
om det är oklart i styrdokumenten gäller den förvaltningsform som fanns när 
stiftelselagen infördes 1996.  
 
Kommunstyrelsen i Lilla Edet ansvarar genom anknuten förvaltning för Stiftelsen O 
Anderssons donationsfond. Enligt stiftelsens ändamålsparagraf ska avkastningen gå till 
välgörande ändamål och ”vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om 
kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick”. 
 
Anknuten förvaltning innebär att det är en juridisk person som har fått det yttersta 
ansvaret för att förvalta stiftelsen. De styrdokument som finns i stiftelsen ska följas med 
ändamålet som det absolut viktigaste och med stiftelselagens regelverk som grund. Det 
ansvariga organet, i detta fall kommunstyrelsen, har rätt att delegera hela eller delar av 
befogenheterna till en person eller grupp av personer. Förvaltningen av den i ärendet 
aktuella stiftelsen sköts i praktiken redan på delegation men hittills utan att något 
formellt beslut har fattats och detta bör av formella skäl nu förtydligas. 
 
Det är lämpligt att kommunstyrelsen med fullständig delegation ger ansvaret för att 
förvalta Stiftelsen O Anderssons donationsfond till en grupp på 3 personer. Detta 
innebär främst att ansvara för förvaltningen av stiftelsens tillgångar, beslut om 
användning av avkastningen, upprättande av årsredovisning samt rapportering till 
tillsynsmyndigheten. Protokoll ska föras över beslut och återrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske i enlighet med för kommunen gällande delegationsregler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-29 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att med fullständig delegation delegera förvaltningen 
av Stiftelsen O Anderssons donationsfond till Paulina Svenungsson 
(sammankallande), Göran Sühl och Frej Dristig. 

2. Kommunstyrelsen beslutar attOskar Anderssons Donationsfond (organisationsnr 
863001-0968) firma tecknas av Paulina Svennungsson, Göran Sühl och Frej 
Dristig, två i förening. 
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sid 2/2 

 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Paulina Svenungsson 
Göran Sûhl 
Frej Dristig 
Annika Krantz, redovisningskamrer 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 172 
Firmatecknare för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/487 
 
Sammanfattning 
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras. 
 
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Julia 
Färjhage eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Frej 
Dristig i förening med antingen kommunchef Elisabeth Linderoth eller 
ekonomichef Jörgen Karlsson. 
 

- För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens 
ordförande Julia Färjhage, vice ordförande Frej Dristig, kommunchef Elisabeth 
Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson, två i förening. 

 
Löpande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-14 KS 2022/487 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
Firmatecknare för Lilla Edets kommun  
 
Dnr KS 2022/487 
 
Sammanfattning 
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras. 
 
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Julia 
Färjhage eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Frej 
Dristig i förening med antingen kommunchef Elisabeth Linderoth eller 
ekonomichef Jörgen Karlsson. 
 

- För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens 
ordförande Julia Färjhage, vice ordförande Frej Dristig, kommunchef Elisabeth 
Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson, två i förening. 

 
 
Löppande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
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sid 2/2 

 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
De utsedda 
Förvaltningsrätten (för lagakraftbevis) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 173 
Personuppgiftsincidenter 2022 
Dnr KS 2022/20 
 
Sammanfattning 
En personuppgiftsincident (PUI) är en säkerhetsincident som inträffar när en 
personuppgiftsansvarig tappar kontrollen över sina personuppgifter genom att 
personuppgifter har förstörts, förlorats, ändrats, obehörigt röjande eller när någon som 
inte är behörig har åtkomst till informationen. Det gäller oavsett om det skett med avsikt 
eller inte. Händelser som bedöms vara av allvarligare art anmäls till 
integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
 
Exempel på personuppgiftsincidenter är bland annat när en arbetsdator, mobiltelefon 
eller USB-minne som innehåller personuppgifter har stulits eller förlorats, dataintrång 
eller virus, mail som skickats till fel mottagare, obehörig åtkomst till personuppgifter 
eller för hög behörighet i ärendehanteringssystem.  
 
Under 2022 har följande personuppgiftsincidenter rapporterats för Kommunstyrelsen.  
 

• 2022-01-31 Vid genomgång av användare i Netpublicator upptäcks att några 
personer haft för hög behörighet. Behörighet ändras. Ej anmäld till IMY.  
 

• 2022-01-13 Kallelse till Kommunstyrelsens möte innehållande en sida med 
personuppgifter publicerades på kommunens hemsida. Vid upptäckt togs sidan 
omedelbart bort. Ej anmäld till IMY.  

 
• 2022-04-14 Papper innehållande personuppgifter om alla kommunens chefer 

lades öppet på arkivaries skrivbord efter att denne gått hem för dagen. Ej anmäld 
till IMY. 
 

• 2022-04-29 E-post som skulle till ekonomi skickades till socialsekreterare. Ej 
anmäld till IMY.  
 

• 2022-10-17 Flera politikers konton och mailadresser raderades av 
personuppgiftsbiträde Soltak AB. Händelsen anmäld till IMY. Återkoppling från 
IMY ej inkommen ännu.  
 

• 2022-11-09 Ett stort antal datorer fick en trolig uppdatering som påverkade 
datorernas funktionalitet samt sänkt säkerhet i form av korrupt brandvägg. Orsak 
i dagsläget oklar och felsökning pågår. Händelsen anmäld till IMY och ska 
kompletteras.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-17 KS 2022/20 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Redovisning av personuppgiftsincidenter 2022 
 
Dnr KS 2022/20 
 
Sammanfattning 
En personuppgiftsincident (PUI) är en säkerhetsincident som inträffar när en 
personuppgiftsansvarig tappar kontrollen över sina personuppgifter genom att 
personuppgifter har förstörts, förlorats, ändrats, obehörigt röjande eller när någon som 
inte är behörig har åtkomst till informationen. Det gäller oavsett om det skett med avsikt 
eller inte. Händelser som bedöms vara av allvarligare art anmäls till 
integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
 
Exempel på personuppgiftsincidenter är bland annat när en arbetsdator, mobiltelefon 
eller USB-minne som innehåller personuppgifter har stulits eller förlorats, dataintrång 
eller virus, mail som skickats till fel mottagare, obehörig åtkomst till personuppgifter 
eller för hög behörighet i ärendehanteringssystem.  
 
Under 2022 har följande personuppgiftsincidenter rapporterats för Kommunstyrelsen.  
 

• 2022-01-31 Vid genomgång av användare i Netpublicator upptäcks att några 
personer haft för hög behörighet. Behörighet ändras. Ej anmäld till IMY.  
 

• 2022-01-13 Kallelse till Kommunstyrelsens möte innehållande en sida med 
personuppgifter publicerades på kommunens hemsida. Vid upptäckt togs sidan 
omedelbart bort. Ej anmäld till IMY.  

 
• 2022-04-14 Papper innehållande personuppgifter om alla kommunens chefer 

lades öppet på arkivaries skrivbord efter att denne gått hem för dagen. Ej anmäld 
till IMY. 
 

• 2022-04-29 E-post som skulle till ekonomi skickades till socialsekreterare. Ej 
anmäld till IMY.  
 

• 2022-10-17 Flera politikers konton och mailadresser raderades av 
personuppgiftsbiträde Soltak AB. Händelsen anmäld till IMY. Återkoppling från 
IMY ej inkommen ännu.  
 

• 2022-11-09 Ett stort antal datorer fick en trolig uppdatering som påverkade 
datorernas funktionalitet samt sänkt säkerhet i form av korrupt brandvägg. Orsak 
i dagsläget oklar och felsökning pågår. Händelsen anmäld till IMY och ska 
kompletteras.  
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sid 2/2 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antecknar informationen.  
 
 
Emma Zetterström 
Nämndsamordnare 
emma.zetterstrom@lillaedet.se 
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Sidan  1 av 2 
 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-12-28 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2023-01-11 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 
Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§49/2022 

2022-12-14 ***Sekretess***  

KS 2022/444 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Upplåtelse av jakt (7.26) Maria Wagerland §35/2022 

2022-11-30 Sigvard Johansson  

KS 2018/396 Arrendeavtal Gossagården Övriga delegeringsbeslut 
   
 Jordbruksarrende (7.26) Maria Wagerland §34/2022 

2022-11-30 Sigvard Johansson  

KS 2018/396 Arrendeavtal Gossagården Övriga delegeringsbeslut 
   
 Tillträde geotekniska prover Maria Wagerland §38/2022 

2022-12-19   

KS 2022/528 Förfrågan om tillträde till mark för geoteknisk 
underökning  

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Markavtal starkström, Vattenfall (7.26) Maria Wagerland §33/2022 

2022-11-25   

KS 2022/499 Markupplåtelseavtal, Vattenfall 
Fastighet: Tingberg 14:1 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Markupplåtelseavtal, Vattenfall (7.26) Maria Wagerland §36/2022 

2022-12-05   

KS 2022/511 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga delegeringsbeslut 
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Sidan  2 av 2 
 

    

 

   
 Hyresavtal - Ekaråsen  

Delegationspunkt 7.26 
Maria Wagerland §32/2022 

2022-11-21 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/279 Hyresavtal - Ekaråsen Övriga delegeringsbeslut 
   
 Låneavtal för lån -  Kommuninvest Julia Färjhage § 

2022-11-28 Kommuninvest  

KS 2022/506 Låneavtal för lån 151431  

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§48/2022 
2022-12-02 ***Sekretess***  

KS 2022/457 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§50/2022 

2022-12-14 ***Sekretess***  

KS 2022/486 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt 

(7.26) 
Maria Wagerland §37/2022 

2022-12-20   

KS 2022/529 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt Övriga delegeringsbeslut 
   
 Ordförandebeslut -  Beslut om arvode, ersättning för 

förlorad arbetsinkomst och resa (punkt 1,2) 
Julia Färjhage §8/2022 

2022-12-22   

KS 2022/329 Ledamot/ersättares deltagande i konferens samt 
beslut om rätten till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resa  

Ordförandebeslut 

   
 Ordförandebeslut – Avtal om gymnasieutbildning 

inom Naturbruk (1.1) 
Julia Färjhage §7/2022 

2022-12-22 Västra Götalandsregionen   

KS 2022/530 Avtal Naturbruksutbildning Ordförandebeslut 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS Dnr Rubrik Från 

2022.4033 Protokoll 8 december 2022 SBRF Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds 

2022.4156 Överförmyndarnämndens protokoll 2022-12-14  
§ 60 Reglemente 

Överförmyndarnämnden 

2022.4181 Beslut 2018-101595 koncessionsärende 
luftledning från Lextorp till Högstorp 

Energimarknadsinspektionen 

2022.4291 Beslut KS 2022-11-28 Revidering av 
förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund  

Stenungsund kommun 

2022.4295 Beslut KF 2022-12-15Reviderad förbundsordning 
för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Tjörns kommun 

2022.4375 Fastställt handlingsprogram, NÄRF NÄRF, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

2022.4376 Plan och detaljbudget för GR 2023 GR 

2022.4377 Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 
Götalandsregionen 

GR 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

1 

 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Tid: 15:00-15:30 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Claes Olsson (S), ordförande 

Annika Andersson (L), vice ordförande 

Monica Norin Gillenius (L), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Göran Hermansson (S) 

Anders Tenghede (V) 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef, §§ 60-61 

Maria Alexandersson, handläggare, § 59 

Överförmyndarnämnden beslutade enhälligt att Erik Berman får närvara.  

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-12-14 

 

Justerare: Annika Andersson (L) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Claes Olsson (S) Annika Andersson (L) 

sekreterare ordförande justerare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

2 

 

Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-12-14 

Paragrafer: 57-61 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-14 

Datum då anslaget tas ner: 2023-01-05 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

3 

 

 

§ 57 

 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

 

Tillkommande handlingar 

I § 59 har följande handlingar tillkommit, tjänsteskrivelse, ansökan om samtycke till 

försäljning samt köpekontrakt. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

4 

 

§ 58 Ärendenr 5534/Dnr70  

 

 

Begäran om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto 

(Akt nr 5534) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

5 

 

§ 59 Ärendenr: 9101 och 9102/ Dnr 36 

   

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo 

(Akt nr 9101 och 9102) 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

6 

 

§ 60 Dnr ÖFN 2022/14 

 

Antagande av reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, 

Tjörn och Stenungsund 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 

respektive samverkanskommun: 

 

Kommunfullmäktige antar reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn 

och Stenungsund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan 2015 en gemensam 

överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet. Den gemensamma 

organisationen utför de uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnden.  

 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt 

kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Överförmyndarnämnden 

ska också se till att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och handlar 

på det sätt som är bäst för den enskilde. I Överförmyndarnämndens ansvar ingår också att 

fastställa arvode och ersättning för utgifter som ställföreträdarna har rätt till.  

 

Nuvarande reglemente för Överförmyndarnämnden antogs 2014 och har sedan dess inte 

uppdaterats. Reglementet är därför i behov av en modernisering och uppdatering utifrån 

nuvarande arbetssätt och lagar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-30 

Förslag till nytt reglemente 

Reglemente 2014 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edet Kommun 

Orust Kommun 

Tjörn Kommun  

Stenungsunds Kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-12-14 

 

  

 

 

7 

 

   

 

Information från verksamheten 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Information om verksamheten 

- Lilla Edet har valt Maria Aras ( C) till ledamot och Jennifer Svedenborg (SD) till 

ersättare 

- Orust har valt Ina Salmonsson Olsvik (M) som ledamot och Anders Tenghede (V) 

som ersättare  

- Tjörn har nominerat Karin Mattson ( C ) som ledamot och Göran Hermansson (S) 

som ersättare 

- Stenungsund har nominerat Claes Olsson (S ) som ordförande/ledamot och Mattias 

Vernberg 

 (C ) som ersättare. 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- 540 årsräkningar ska inkomma och 539 har inkommit 

- Den 2 december var granskningen påbörjad av samtliga årsräkningar som inkommit.  

- 89 % är granskade och klara. Det återstår 60 årsräkningar som inte är 

färdiggranskade.  

 - Tre ställföreträdare har 10 uppdrag. Ingen ställföreträdare har i nuläget fler än 10 

uppdrag.  

-  Kontroller är gjorda på samtliga gode män och förvaltare. 

 

 

• Aktuella domar 

Akt 7147, God man har överklagat beslutet som nämnden tog om att avslå uttag för 

god mannens reskostnader. Tingsrätten har beslutat att det saknas skäl att ändra 

överförmyndarens beslut.   
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1 (8)  BESLUT 

Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

Redovisningsenhet 
RER01011 

Anläggningsnummer 
11298 

Tillstånd och prövning 

Vattenfall Eldistribution AB 

registratur.eldistribution@vattenfall.com 
koncessioner.syd@vattenfall.com  

 
 

Nätkoncession för linje för en befintlig ledning 

Beslut 

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar följande. 

1 Vattenfall Eldistribution AB (556417-0800) (Vattenfall) meddelas nätkoncession 

för linje för en befintlig 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning från 

Lextorp till Högstorp i Lilla Edets och Trollhättans kommun, Västra Götalands 

län, i den sträckning som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Nätkoncessionen 

gäller tills vidare. 

Nätkoncessionen förenas med följande villkor. 

1 Nätverksamheten ska utöver vad som anges i detta beslut bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad Vattenfall har angett i ansökan med bilagor och i övrigt åtagit 

sig i ärendet.  

2 Vattenfall är oförhindrad att i framtiden använda andra metoder vid reparation 

och underhåll än vad som följer av villkor 1 ovan, så länge metoderna inte 

medför större påverkan på människors hälsa eller miljön. Metoderna får inte 

heller tillföra betydande extra kostnader för kundkollektivet. 

1 Ansökan 

Vattenfall har den 25 april 2018 ansökt om nätkoncession för linje för en befintlig 

145 kV luftledning från Lextorp till Högstorp i Lilla Edets och Trollhättans 

kommun, Västra Götalands län. Vattenfall har begärt att nätkoncessionen ska gälla 

tills vidare. Ledningen omfattades tidigare av nätkoncession för linje med 

anläggningsnummer 403BSh, för vilken giltighetstiden löpte ut den 31 december 

2009. 

Av ansökan framgår att syftet med ledningen är att upprätthålla en fullgod 

leveranssäkerhet och kvalitet för nätkunder i området. Ledningen förser bland 
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BESLUT 2 (8) 

Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

 

 

annat Lilla Edet, inklusive pappersbruket i Lilla Edet och andra delar av Västra 

Götaland med el. 

Ledningen är konstruerad för 145 kV med en nominell spänning om 132 kV. 

Vattenfall har till sin ansökan bifogat bland annat miljökonsekvensbeskrivning och 

teknisk beskrivning.  

Vattenfall har också lämnat in Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om 

betydande miljöpåverkan från den 11 april 2018. Av beslutet framgår att 

länsstyrelsen har bedömt att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Av ansökan framgår att Vattenfall har genomfört samråd vid ett tillfälle. Av de 

synpunkter som har kommit in framgår att om andra alternativ till befintlig 

luftledning blir aktuell, såsom borttagande av luftledning och/eller nedgrävning av 

markkabel, kan detta komma att beröra kulturlämningar. Länsstyrelsen kan då 

komma att ställa krav på arkeologiska åtgärder.  

2 Bestämmelser som ligger till grund för Ei:s beslut 

De bestämmelser som ligger till grund för det här beslutet redovisas i bilaga 2. 

3 Sammanfattande bedömning 

Ei bedömer att Vattenfalls ansökan om nätkoncession för linje för en befintlig 145 

kV ledning från Lextorp till Högstorp i Lilla Edets och Trollhättans kommun är 

förenlig med relevanta bestämmelser i ellagen och miljöbalken. Ansökan ska 

därför godkännas. 

Vattenfall har även begärt att nätkoncessionen ska gälla tills vidare. Det har inte 

framkommit några skäl att tidsbegränsa nätkoncessionen. Vattenfalls begäran om 

koncessionstid har därför beviljats. 

4 Ei:s motivering till beslutet 

Vattenfall har ansökt om nätkoncession för linje för en befintlig 145kV luftledning 

från Lextorp till Högstorp i Lilla Edets och Trollhättans kommun, Västra 

Götalands län. Vattenfall har yrkat att nätkoncessionen ska gälla tills vidare. 
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BESLUT 3 (8) 

Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

 

 

Vattenfall har i sin ansökan uppgett att ledningen är förenlig med detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Lilla Edets och Trollhättans kommun har inte gjort några 

invändningar under samrådet eller i samband med Ei:s remissförfarande. Det har 

inte i övrigt framkommit något i ärendet som tyder på att ledningen strider mot 

gällande detaljplan och områdesbestämmelser. 

Ei bedömer att Vattenfall har genomfört samråd i tillräcklig omfattning och i 

enlighet med gällande regelverk. Ansökan avser en befintlig ledning och medför 

inga eller mycket begränsade förändringar av verksamhetens art, omfattning och 

verkningar. Avgränsningen av samrådkretsen och formerna för samrådet är mot 

bakgrund av detta godtagbart.  

4.1 Ledningens påverkan på miljö och omgivning 

Nedan följer en sammanfattning av de intresseområden som Ei har bedömt vara 

relevanta för bedömningen av ansökan. 

4.1.1 Teknikval 

Vattenfall har i miljökonsekvensbeskrivningen framfört att föreslaget alternativ är 

att behålla ledningen i befintligt läge och med befintligt utförande. 

Trollhättans kommun har framfört i sitt remissyttrande att ledningen passerar över 

ett område som är utpekat för tätortsutveckling i Trollhättans översiktsplan. 

Området är beläget inom och kring Velanda tätort, samt sträcker sig väster ut 

ungefär en kilometer från tätorten. Trollhättans kommun anser att 

ledningsdragningen inte överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen. 

Trollhättans kommun har därmed framfört att det är önskvärt med en 

markförläggning av berörd del av sträckan. 

Vattenfall har bemött yttrandet med följande. Ledningen har funnits på platsen sen 

1951, det vill säga innan aktuell översiktsplan antogs. Vattenfall menar att 

kommunen således har haft vetskap om ledningssträckningen när planering av 

utbyggnad av tätortsområde i anslutning till Velanda tätort antagits i planen. 

Vattenfall framför att de har antagit en princip för teknikval mellan luftledning och 

markkabel där det fastställs att luftledning är den teknik som generellt förordas på 

aktuell spänningsnivå. 

En översiktsplan är inte direkt bindande vid koncessionsprövning (jfr. 2 kap. 14 § 

ellagen). En verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken använda sig av bästa 

möjliga teknik. Nyttan av åtgärden behöver vägas mot kostnaderna och eventuella 

2
0
1
8
-
1
0
1
5
9
5
-
0
0
3
4
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
1
2
-
1
6

181



 

 

BESLUT 4 (8) 

Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

 

 

andra negativa effekter av att vidta åtgärden. Ei bedömer att nyttan av ett 

markkabelalternativ, såsom att hinder för framtida exploatering av området 

försvinner, inte anses motivera den ökade kostnaden och det nya intrånget i miljön 

som markkabel i detta fall skulle medföra. Mot bakgrund av detta är det enligt Ei:s 

mening inte rimligt att ställa krav på att ledningen ska markförläggas. Ei bedömer 

således att luftledning får anses utgöra den bästa möjliga teknik i detta fall. 

4.1.2 Magnetfält och människors hälsa 

Vattenfall har i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning framfört att på större delen 

av sträckan löper ledningen ensam och närmsta bostadshus ligger cirka 30 meter 

från ledningen. Vattenfall har uppgett att magnetfältsvärdena understiger 0,4 

mikrotesla cirka 20 meter från den aktuella ledningen. På den första delsträckan i 

norr löper ledningen parallellt med ytterligare en av Vattenfalls ledningar. 

Vattenfall har framfört att på denna delsträcka ligger närmsta bostadshus cirka 100 

meter från ledningen och magnetfältet understiger 0,4 mikrotesla cirka 55 meter 

från den aktuella ledningen. Vattenfall har uppgett att de bostäder som finns i 

ledningens närhet inte påverkas av magnetfältet från ledningen. 

Ei har vid bedömningen tagit hänsyn till barnkonventionen och särskilt artikel 3 

som hänvisar till att alla åtgärder som rör barn ska beakta barnets bästa. Inga 

bostadshus berörs av magnetfält över 0,4 mikrotesla. Ei bedömer att den eventuella 

exponeringen från magnetfältet vid bostadsbyggnader är så låg att den inte utgör 

en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. 

4.1.3 Naturmiljö och miljökvalitetsnormer 

Vattenfall har i inlämnad miljökonsekvensbeskrivning framfört att den aktuella 

ledningen passerar genom ett riksintresseområde för naturmiljön, Göta och Nordre 

älvs dalgångar. Ledningen passerar även två områden upptagna i 

lövskogsinventeringen, ett objekt med naturvärde samt två sumpskogar. Vattenfall 

har även anfört att ledningen passerar flera strandskyddsområden, exempelvis 

Slumpån där ledningen passerar tvärs över ån. Vattenfall har uppgett att 

ledningen inte påverkar strandskyddets syften. 

Vattenfall har framfört att Slumpån är en vattenförekomst med 

miljökvalitetsnormer och att den ekologiska statusen i vattendraget är måttlig samt 

att den kemiska statusen uppnår ej god. Vattenfall anser att ledningen inte 

påverkar vattenförekomstens status. 
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Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

 

 

Vattenfall har även framfört att naturområden i direkt anslutning till 

ledningsgatan eller inom denna kan vara påverkade av ledningen, men har då 

påverkats under lång tid och därmed successivt anpassats till den mer öppna 

miljön i ledningsgatan. Vattenfall anser därför att ledningen inte medföra någon 

påverkan på naturmiljön. 

Vattenfall har anfört att vid underhåll kan det finnas risk för mark- och 

vegetationsskador till följd av terrängkörning med arbetsmaskiner och vid 

uttransport av material till stolpplatser. Blöta markområden med dålig bärighet, 

till exempel sumpskogar och myrar, är särskilt känsliga för körskador. Vattenfall 

har framfört som skyddsåtgärd att arbetsföretag som innebär terrängkörning med 

arbetsfordon eller andra arbetsmoment som kan orsaka markskador om möjligt 

förläggas till tidpunkter då marken är frusen. Om detta inte är möjligt menar 

Vattenfall att särskild försiktighet bör iakttas vid utförandet av sådana arbeten och 

lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, exempelvis utläggning av stockmattor. 

Vattenfall framför även att vid underhållsarbeten ska de se till att ris eller annat 

material som kan påverka vattenföringen inte lämnas kvar i diken och vattendrag. 

Vattenfall har anfört att inför underhållsröjning genomförs samråd med 

länsstyrelsen och kommunen för att säkerställa att påverkan på naturmiljön 

minimeras.  

Ei bedömer att ledningen har en påverkan på naturmiljön. Detta eftersom 

ledningen berör ett antal naturobjekt. Ei bedömer däremot att påverkan inte utgör 

hinder för nätkoncession. Ei bedömer att ledningen inte påverkar Slumpåns 

möjligheter att uppnå beslutande miljökvalitetsnormer. Ei bedömer att de 

skyddsåtgärder som Vattenfall har vidtagit sig är tillräckliga.  

4.1.4 Skyddade arter 

Vattenfall har framfört att ledningen passerar riksintresseområdet Göta och 

Nordre älvs dalgångar. Riksintresseområdet är beläget inom flera fåglars flyttstråk. 

Vattenfall har även framfört att en sökning har genomförts i Artportalen och 

Observationsdatabasen avseende fynd av rödlistade arter och N2000 arter (arter i 

fågeldirektivets bilaga 1 och habitatdirektivets bilaga 2,4,5) inom 1 km från 

ledningen. Sökningen är gjord mellan 2000-2021. Inom detta utredningsområde 

återfanns 33 skyddsklassade fågelarter. Varav 24 är rödlistade. Av dessa är 17 arter 

klassade som nära hotade, fem arter som sårbara samt två arter klassas som starkt 

hotade. 
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Datum 

2022-12-16 

Ärendenummer 

2018-101595 

 

 

Vattenfall har anfört att ett par av de skyddsklassade arterna som inte innehar 

någon rödlisteklassning kan anses som kollisionsbenägna arter. Vattenfall har 

framfört att vid vidare undersökning har de rapporterade observationerna av de 

kollisionsbenägna arterna inte kunnat föranleda behov av skyddsåtgärder. 

Vattenfall Eldistribution har inga indikationer på att aktuell ledning utgör ett 

betydande problem för fågellivet. Vattenfall har framhållit att befintlig luftledning 

har varit på platsen sedan 1951 och miljön samt olika arter har anpassat sig till 

rådande förhållanden. Fågelkollisioner har inte identifierats som ett specifikt 

problem vid befintlig ledning enligt Vattenfall. Vattenfall anser att Länsstyrelsen 

inte har i sitt yttrande i samrådet påvisat att ledningarna skulle utgöra en påverkan 

på fågellivet. Inför underhåll samråder Vattenfall enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

med länsstyrelsen. Vattenfall menar därmed att Länsstyrelsen har en kontinuerlig 

möjlighet att yttra sig. 

I frågan om övriga arter har Vattenfall sökt i Artportalen och 

Observationsdatabasen efter fridlysta arter och skyddsklassade arter. 

Skyddsklassade övriga arter inom utredningsområdet uppgår till fem stycken 

varav tre är rödlistade och klassas som nära hotade. Inför underhåll samråder 

Vattenfall enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med länsstyrelsen för att säkerställa 

minimerad påverkan på dessa arter. Vid normaldrift sker ingen påverkan på 

observerade arter. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i sitt remissyttrande framfört följande. Det 

framgår inte från underlaget till ansökan huruvida fågelavvisare används på 

ledning idag. Länsstyrelsen anser att detta bör åtminstone övervägas vid den del 

av ledningen som går igenom riksintresseområdet Göta och Norde älvs dalgångar 

i höjd med Slumpån. Området utgör ett viktigt stråk för flyttande fåglar vilket 

motiverar användandet av fågelavvisare. Länsstyrelsen framför även att de 

skyddsåtgärder som Vattenfall avser att vidta är tillräckliga med reservation för att 

fågelavvisare bör användas vid utvalda sträckor.  

Vattenfall har bemött yttrandet med följande. Resultat av den undersökning som 

gjorts påvisar inte fynd av arter med sämre manövreringsförmåga i aktuellt 

område. Vattenfall har fått återkoppling från en lokal ornitologisk förening att de 

inte erfarit några problem för fågellivet i fråga om den aktuella luftledningen. 

Vattenfall har heller inte några registrerade avbrott på ledningen med avseende på 

fågel. Vattenfall anser således att det inte föreligger något behov av fågelavvisare 

längs ledningssträckningen.  
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Ei bedömer att ledningen har en viss påverkan på skyddade arter. Detta eftersom 

flera arter finns inom området för ledningen. Ei bedömer däremot att påverkan 

inte är sådan att den utgör hinder för nätkoncession. Ei bedömer att de 

skyddsåtgärder som Vattenfall har vidtagit sig är tillräckliga och att det inte är 

skäligt att villkor om fågelavvisare. Detta eftersom det inte förekommer någon 

känd problematik för fåglar på grund av ledningen. Vattenfall har inte några 

registrerade avbrott på ledningen på grund av fåglar. Vattenfall har frågat en lokal 

ornitologisk förening om ledningen utgör problematik för fågellivet och fått det 

återkopplat till sig att föreningen inte har erfarit att ledningen utgör problem för 

fågellivet.  Således bedömer Ei att Vattenfall har vidtagit tillräckliga 

skyddsåtgärder och att påverkan på skyddade arter inte utgör hinder för 

nätkoncession.  

4.1.5 Påverkan på övriga intressen 

Ei bedömer att ledningen har en viss påverkan på landskapsbilden, jord- och 

skogsbruk, kulturmiljön samt infrastrukturen. Ei bedömer däremot att påverkan 

inte utgör ett hinder för nätkoncession. Ei har vid sin bedömning tagit i beaktning 

att ledningen är befintlig och funnits på platsen under en lång tid.  Ei bedömer att 

de skyddsåtgärder som Vattenfall har vidtagit sig är tillräckliga.  

4.2 Sökandens lämplighet 

Vattenfall är ett nätföretag som i samband med tidigare ansökningar och beslut har 

bedömts vara lämpligt att utöva nätverksamhet. Ei har inte funnit anledning att 

göra en annan bedömning av Vattenfalls lämplighet i detta beslut. 

4.3 Ledningens lämplighet 

Vattenfall har i ansökan beskrivit ledningens påverkan på, bland annat, magnetfält 

och människors hälsa, naturmiljö, miljökvalitetsnormer, skyddade arter, 

kulturmiljö och vilka konsekvenser som kan förväntas uppstå.  

Vattenfall har också angett vilka skyddsåtgärder de planerar att använda för att 

minska risken för påverkan. Ei bedömer att de skyddsåtgärder som föreslagits är 

tillräckliga med avseende på dessa intressen. 

Ei anser att ledningen är lämplig ur allmän synpunkt på grund av att ledningen 

behövs, är befintlig och inte innebär sådan påverkan som utgör hinder för 

nätkoncession. 
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Hur man överklagar 

Se bilaga 3, Hur man överklagar beslutet.  

Detta beslut har fattats av enhetschef Eva Nordlander. Föredragande var juristen 

Johanna Rolf. 

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter. 

Beslutet publiceras i e-diariet som nås via Ei:s webbplats.  

Bilagor 

1 Karta över ledningens sträckning 

2 Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 

3 Hur man överklagar beslutet (till mark- och miljödomstolen) 

Skickas till 

Vattenfall Eldistribution AB (delges) 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan, enligt 

lista (meddelas) 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Lilla Edets kommun 

Trollhättans kommun 

Elsäkerhetsverket 

Försvarsmakten 

Försvarets Radioanstalt  

Sjöfartsverket 

Trafikverket 

Trollhättan Energi Elnät AB 

2
0
1
8
-
1
0
1
5
9
5
-
0
0
3
4
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
1
2
-
1
6

186



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-28

  
 
 
 
 
§ 357 Dnr: KS 2022/1019 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF). Från och med den 1 januari 2023 då Stenungsunds, Lilla 
Edets och Tjörns kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg ska paragraf 4 i 
förbundsordningen inte tillämpas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande arvodesnivåer för förbundsdirektionen 
kommande mandatperiod: 
 

• Ordförande arvoderas till 2,5% av en riksdagsledamots arvode per månad 
• Lekmannarevisor arvoderas med 480 kr per månad 
• Vice ordförande samt övrig ledamot och ersättare arvoderas endast med rörligt arvode 

enligt Stenungsunds kommuns arvodesreglemente  
• Om ett uppdrag innehas av en person som för någon av medlemskommunerna utför 

sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid utgår varken fast eller rörligt arvode 
för personen i fråga 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 utfört 
räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. Samtliga 
medlemskommuner har emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt att på ett extra direktionsmöte 
fatta beslut om att föreslå en ändring av förbundsordningen. Den nya förbundsordningen 
innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i direktionen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Reviderad förbundsordning 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-28

Förbundsordning med ändringskommentarer 
 
 
Beslut skickas till 
kommun@tjorn.se 
kommun@lillaedet.se 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 

Reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2022/333 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund. 

2. Från och med den 1 januari 2023 då Tjörns, Stenungsunds och Lilla 
Edets kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg 
ska paragraf 4 i förbundsordningen inte tillämpas. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 
utfört räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och 
Lilla Edets kommuner. Samtliga medlemskommuner har 
emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt 
att på ett extra direktionsmöte fatta beslut om att föreslå en 
ändring av förbundsordningen. Den nya förbundsordningen 
innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i 
direktionen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 212 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Förslag på reviderad förbundsordning Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
Stenungsunds kommun 
Lilla Edets kommun
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From:                                 Info
Sent:                                  Tue, 27 Dec 2022 12:37:52 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Fastställd handlingsprogram, NÄRF
Attachments:                   Handlingsprogram 2022 beslutat 2022-12-20.pdf

Direktionen har 2022-12-20 §64 fastställt reviderat handlingsprogram för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Revideringen avser mindre förändringar; 
 

• Beskrivning av förmågor i handlingsprogram avseende skum, Tabell 9-11 och avsnitt 8.2.5 Brand i 
brandfarlig vätska.

• Redaktionell förändring av Vakthavande befäl i beredskaps insatstid i tabell 12.
 

I enlighet med förordningen om skydd mot olyckor översänds information för kännedom till 
Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, medlemskommuner samt dem som har 
deltagit i samråd. 
 
Med vänlig hälsning, 
  
Ann Gustavsson 
Förvaltningsassistent  
0520-48 59 27 
 
www.brand112.se 
  

___________________________________________________________ 
  
GDPR – Dataskyddsförordningen 
Läs om hur vi hanterar personuppgifter och skyddar dina rättigheter enligt lag 
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Inledning 

1 Inledning 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) ägs av och verkar inom 
medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Förbundet 
ansvarar för att fullfölja de skyldigheter som vilar på medlemskommunerna enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO). Undantaget är vad som sägs om ”andra olyckor än 
bränder” i 3 kap 1 § första stycket, samt tillhörande förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor. Detta handlingsprogram gäller för både räddningstjänst- och 
förebyggandeverksamhet. 

Förbundet ansvarar även för tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) men det berörs inte i detta handlingsprogram. 
För kommunerna Färgelanda och Trollhättan utförs även sotning och 
brandskyddskontroller. 

Förbundet biträder medlemskommunerna med kompetens kring brand- och 
säkerhetsfrågor genom att avge remissyttranden inom exempelvis plan- och 
bygglagen, ordningslagen och alkohollagen. I uppdraget ingår även rätten att utföra 
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning, eller på annat sätt ansluter 
till säkerhet och trygghet i kommunerna, och som regleras i avtal. Exempel på sådana 
uppgifter är: 

• Akut restvärdesräddning. 
• Förmedla anslutning av automatiskt brandlarm till ledningscentral. 
• Nödvändiga saneringsarbeten efter olycka. 
• Uppdrag för NU-sjukvården med insatser i väntan på ambulans (IVPA). 
• Stöd till ambulansverksamhetens sjuktransportverksamhet. 
• Stöd till andra förvaltningar och myndigheter i akuta situationer. 
• Utbildning av anställda inom medlemskommunerna i brandskydd. 

I NÄRF finns nio brandstationer. Av 
dessa är två heltidsstationer och sju är 
bemannade med räddningstjänst-
personal i beredskap. Stationerna är 
strategiskt placerade över hela 
förbundets geografiska ansvarsområde. 

Inom Vänern samverkar förbundet med 
Sjöfartsverket och Kustbevakningen 
gällande räddningsinsatser enligt lagen 
om skydd mot olyckor, se Bilaga C för 
aktuell gränsdragning. 

Karta över NÄRF:s geografiska område. 
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Beskrivning av förbundsområdet 

2 Beskrivning av förbundsområdet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska ansvarsområde ryms inom 
kommungränserna för Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. En markyta 
på cirka 2 180 km2 och som innefattar en befolkning på cirka 115 000 personer 
(2021) koncentrerat inom 19 tätorter. 

Inom förbundet finns en omfattande produktionsindustri, jordbruksverksamhet, 
handel, skola och utbildning, institutionell verksamhet i form av sjukhus, 
vårdanläggningar, rättsväsende, anstalter och anläggningsboenden med mera. 

Genom förbundets gränser passerar flera stora vägar såsom riksväg 44, Europaväg 45 
och väg 172. Även flera järnvägssträckor passerar genom förbudsområdet med bland 
annat en tillhörande tågtunnel. Två av kommunerna gränsar mot Vänerns stränder 
och i tre av kommunerna finns slussleder. Det finns även två flygplatser varav en för 
flygtrafik och en för helikoptertrafik. 

Göta älvdalen och Vänern har komplexa förutsättningar med flera olika intressen 
såsom kraftproduktion, dricksvatten, naturintressen, fartygstrafik, vattenreglering, 
dammar, slussar samt geotekniska förutsättningar. Upperudsälven och Dalslands 
kanal löper i förbundets norra delar och även här finns liknande förutsättningar om 
än i mindre omfattning. 

Den demografiska sammansättningen i medlemskommunerna är relativt lik Sverige 
som helhet, framför allt i kommunerna Trollhättan och Vänersborg där störst antal 
invånare bor. I kommunerna Mellerud och Färgelanda finns det något fler äldre 
personer från 65 år och uppåt jämfört med Sverige som helhet. 

Tabell 1. Åldersfördelning i förbundets fyra medlemskommuner samt
jämförelse hela förbundsområdet (NÄRF), Västra Götaland och hela riket. 

Åldersfördelning 0 15 16 24 25 44 44 65 65+ 

Trollhättan 19 % 12 % 25 % 25 % 19 % 

Vänersborg 19 % 10 % 23 % 26 % 22 % 

Mellerud 17 % 10 % 20 % 26 % 27 % 

Färgelanda 17 % 9 % 20 % 27 % 25 % 

Hela förbundsområdet (NÄRF) 19 % 11 % 24 % 25 % 21 % 

Västra Götaland 19 % 11 % 27 % 25 % 21 % 

Riket 19 % 10 % 26 % 25 % 20 % 
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Ekonomichef 

Förvaltningsstab 

Enhetschef 

Ledningscentral 

DIREKTION 

Stf. räddningschef 

Enhetschef 

Beredskap 

Enhetschef 

Teknik 

HR-ansvarig 

Kommunikatör 

Enhetschef 

Samhällsskydd Sotning 

Styrning av skydd mot olyckor 

3 Styrning av skydd mot olyckor 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund styrs politiskt av en direktion som består av 
sex ledamöter och sex ersättare. Trollhättan och Vänersborgs kommuner har två 
representanter vardera medan Färgelanda och Melleruds kommuner har en 
representant vardera. Protokoll från direktionens sammanträden anslås på 
förbundets webbplats. Detta handlingsprogram antogs av direktionen 2022-06-23 
och gäller tills vidare. 

Organisatoriskt är förbundet indelat i fem enheter, en förvaltningsstab samt olika 
stödfunktioner. Totalt har förbundet cirka 250 anställda varav en majoritet är 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Organisationsschema, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: 

3.1 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen, utifrån uppgifter i lagen om skydd mot olyckor, följer 
räddningstjänstförbundets förbundsordning. Inom det olycksförebyggande området 
finns ansvar som faller både på förbundet och respektive medlemskommun. 
Förbundet ansvarar för att förebygga bränder och respektive medlemskommun 
ansvarar för att förebygga övriga olyckstyper utan att andras ansvar inskränks. 

Ansvar för att genomföra åtgärder som syftar till att stärka brandskyddet för särskilt 
riskutsatta personer inom kommunal vård- och omsorg, ligger hos respektive 
medlemskommun. Inom detta område är förbundets ansvar information och 
rådgivning. Ansvaret för brandvattenförsörjning vilar på respektive 
medlemskommun, se vidare i avsnitt brandvattenförsörjning. 
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Styrning av skydd mot olyckor 

I Mellerud och Vänersborgs kommuner har privata aktörer ansvar för rengöring och 
brandskyddskontroll av skorstenar och eldstäder. 

Ansvar för sanering av strandområde efter oljeutsläpp utmed Vänerkusten vilar på 
respektive medlemskommun. 

Övningshuset för bland annat varm rökdykning, Trollhättans brandstation. 
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Risker 

4 Risker 
4.1 Övergripande beskrivning 

Förbundsområdet har stadsmiljö med varierande bebyggelsemiljö i de större 
tätorterna. Stora delar av förbundets område består av landsbygd med spridd 
bebyggelse. Inom vissa delar av förbundet finns en omfattande jordbruksverksamhet. 

Det finns en omfattande institutionell verksamhet i form av sjukvård, 
anläggningsboende, fängelse, rättspsykiatrisk vård, offentlig förvaltning och 
domstolar. Flera av verksamheterna är belägna i Vänersborgs tätort och med särskild 
koncentration vid området Restad gård. Med dessa kommer bland annat risker för 
storskaliga bränder där personer inte alltid kan förväntas utrymma själva. 

Små- och medelstora industriverksamheter finns i alla delar av förbundsområdet. 
Större produktionsindustrier och industriområden är mer geografiskt begränsade till 
vissa delar av förbundsområdet. I Trollhättan finns Stallbacka industriområde med ett 
antal större produktionsindustrier inom bland annat fordon, flygmotorer, återvinning 
av trä och värmeproduktion. I Vänersborg finns området Trestad center med bland 
annat omfattande lagerverksamhet, däckåtervinning och en större avfallsanläggning. 
Vidare finns ett industriområde i Vargön med produktion av stål och petrokemi. 

I Melleruds kommun finns industriområdet i Åsensbruk där återvinning av däck sker. 

I Färgelanda kommun finns ett industriområde för produktion av detaljer till 
fordonsindustrin. 

En mängd av dessa verksamheter och anläggningar medför olika typer av risker, 
bland annat omfattande och komplexa industribränder, bränder i petroleum-
produkter och utsläpp av farliga ämnen. Enligt förbundets egna uppgifter finns över 
200 verksamheter som bedriver tillståndspliktig hantering enligt lagen (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor. Sådan hantering innefattar allt från småskalig 
försäljning till drivmedelsstationer, tillverkningsindustri och cisterner. Det finns 
cirka 60 verksamheter som bedriver tillståndspliktig miljö- eller hälsofarlig 
verksamhet enligt 9 kap miljöbalk (1998:808) inom förbundsområdet. 

Inom förbundets område finns viss infrastruktur som har inverkan på riskbilden, 
exempelvis: 

• Flygplatser 
• Järnvägsnät och järnvägstunnel 
• Slussleder och kanaler 
• Dammar 
• Transportleder för farligt gods 

De geologiska förutsättningarna medför att förbundsområdet är lokaliserat i det 
nationellt utpekade riskområdet för ras och skred. Inom förbundsområdet finns även 
ett antal större sammanhängande skogsområden som är otillgängliga. I de tre större 
vattendragen Vänern, Göta Älv och Upperudsälven förekommer bland annat 
översvämningsrisker. 
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Risker 

4.1.1 Förbundsområdet i framtiden 
I riskanalysarbetet har ett antal parametrar identifierats som har inverkan på den 
framtida riskbilden inom förbundsområdet. 

Utifrån de fyra medlemskommunernas befolkningsprognoser och målsättningar kan 
en framtida befolkning bestå av runt 140 000 personer år 2030. För att detta ska vara 
möjligt planeras för ett antal nya stadsdelar, bostadsområden och industriområden. 
Dessa finns beskrivna i respektive kommuns översiktsplaner. Det finns även ett flertal 
större infrastrukturprojekt som under de närmaste åren kommer att påverka 
riskbilden. Bland annat: 

• Ny slussled genom Trollhättan och Vänersborg 
• Ny bro över Göta älv i Trollhättan 
• Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vargön 

Under riskanalysarbetet har ett antal trender inverkan på riskbilden: 

• Mer bebyggelse i trä 
• Fler höga byggnader 
• Fler komplexa byggnader 
• Utökad elektrifiering av byggnader 

Utöver detta finns ett antal drivande megatrender som kommer att ha inverkan på 
riskbilden: 

• Klimatförändringar 
• Åldrande befolkning 
• Postmoderna värderingar 
• Urbanisering 
• Globaliserad konfliktfylld värld 
• Digitalisering och ny teknik 

4.1.2 Hur många räddningsinsatser genomförs per år? 
Förbundet genomförde under perioden 2016 till 2020 cirka 600 till 800 
räddningsinsatser årligen. Nedan presenteras ett diagram över utvecklingen de 
senaste 20 åren. 

Diagram 1. Utvecklingen antal räddningsinsatser per år, 2000–2020. 
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Trenden för antalet räddningsinsatser som genomförts de senaste 20 åren är 
växande. I genomsnitt har ungefär 600 olyckor per år inträffat. Cirka 20 procent av 
olyckorna i diagram 1 gav upphov till personskador, cirka 60 procent orsakade 
egendomsskador och cirka 2 procent ledde till miljöskador. 

Utifrån det linjära sambandet som finns i diagram 1, samt antalet räddningsinsatser i 
förhållande till befolkningsutvecklingen, kommer antalet räddningsinsatser som 
behöver genomföras år 2030 vara cirka 700–800. Med en standardavvikelse på cirka 
110 olyckor per år betyder det cirka 900–1 100 olyckor per år de år då det inträffar 
många olyckor. 

De senaste tio åren har förbundet larmats till många fler händelser som inte är 
räddningstjänst. Detta trots att förbundets ledningscentral avfärdar cirka 500 
larmsamtal per år som inte bedöms uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor för 
räddningstjänst. 

4.1.3 Vanligt förekommande räddningsinsatser 
De vanligaste olyckstyperna som förbundet responderar till är trafikolyckor, brand 
utomhus och brand i byggnad. Nedan presenteras ett diagram sett över åren 2016 till 
2020 över de vanligaste olyckstyperna där räddningsinsatser genomförts. 

Diagram 2. Antalet räddningsinsatser per olyckstyp. 

800 

700 

600 

Risker 

78 89 116 
69 

19 

24 33 
27 

25 

19 

118 
117 

131 
152 

138 

179 
180 

229 

180 

171 

235 
287 

240 

226 

152 

2016 2017 2018 2019 2020 

Naturolycka 
500 

Drunkning 

Trafikolycka 400 

Brand utomhus 
300 

Brand i byggnad 

Utsläpp farligt ämne 200 

Övriga 
räddningsinsatser 100 

0 

Sida 10 
200



 

 

   
 

   
 

   
  

 

   
  

  
  

    

 
  

  

   

     

         

           

       

        
 

     
  

  
 

 
  

 
 
 

  

 
  

   

 
 

   

Risker 

4.2 Beskrivning per olyckstyp 
För att tydliggöra de olika riskerna som finns inom förbundets ansvarsområde ges 
nedan en presentation av risker utifrån följande kategorisering: Brand i byggnad, 
brand utomhus, trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka, drunkning, 
nödställd person, nödställt djur, explosion, infrastruktur- eller byggnadskollaps, 
dammhaveri, social oro, hot och pågående dödligt våld samt terrorism och 
antagonism. 

4.2.1 Brand i byggnad 
Under 2011 till 2020 inträffade cirka 125 bränder per år i byggnader av olika slag. 
Cirka 7 procent av dessa gav upphov till personskador, cirka 65 procent gav upphov 
till egendomsskador och cirka 1 procent gav upphov till miljöskador. Trenden är svagt 
uppåtgående jämfört med de tio föregående åren. 

Brand i bostad 
Bebyggelsen i förbundsområdet är varierad med avseende på byggnadsålder, 
byggnadstyp och bebyggelsestruktur. 

Tabell 2. Andel byggnadstyper i de fyra medlemskommunerna. 

Kommun Småhus Flerbostadshus Övriga hus Totalt 

Mellerud 3 368 (74 %) 1 083 (23,9 %) 85 (1,9 %) 4 536 

Färgelanda 2 608 (84,6 %) 432 (14,0 %) 43 (1,4 %) 3 083 

Vänersborg 9 331 (52,3 %) 8 271 (46,3 %) 249 (1,4 %) 17 851 

Trollhättan 10 875 (41,2 %) 15 280 (57,9 %) 230 (0,9 %) 26 385 

Inom förbundsområdet finns cirka 2 800 specialbostäder varav 1 800 utgörs av 
särskilda bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 75 bränder i bostad per år. Dessa var 
relativt jämnt fördelade över små- och flerbostadshus. 

Brand i vårdmiljö 
Inom förbundsområdet finns en omfattande institutionell verksamhet i form av 
sjukvård, flyktingmottagande, fängelse och rättspsykiatrisk vård. Verksamheterna 
finns spridda över hela förbundsområdet men de större är mest koncentrerade till 
Trollhättans och Vänersborgs kommuner. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 15 bränder i vårdmiljö per år. 

Brand i skola eller förskola 
Inom förbundsområdet finns ett antal skolor och förskolor i varierande omfattning. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka fem bränder i skola eller förskola per år. 

Brand i allmänna verksamheter 
Inom förbundsområdet finns ett antal allmänna verksamheter, såsom handel, hotell, 
restaurang och danslokal, i varierande omfattning. 
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Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka fem bränder i allmänna verksamheter per 
år. 

Brand i industri 
Små- och medelstora industriverksamheter finns spridda i alla delar av 
förbundsområdet. Större produktionsindustrier och industriområden är mer 
geografiskt begränsade men spridda runt hela NÄRF:s område. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka tio bränder i industrier per år. 

4.2.2 Brand utomhus 
Under 2011 till 2020 inträffade cirka 180 bränder per år utomhus. Cirka 55 procent 
gav upphov till egendomsskador. Trenden är svagt uppåtgående jämfört med de tio 
föregående åren. 

Brand i skog och mark 
Inom förbundsområdet finns stora arealer med skogsmark, även i nära anslutning till 
tätorter och annan bebyggelse. Vid extrem torka finns risk för omfattande 
skogsbränder vilka kan skada människor och egendom. En skogsbrand kan bli mycket 
omfattande och drabba ett stort geografiskt område. Det är även en händelsetyp 
som kan bli mycket påfrestande för räddningstjänsten då stora mängder materiel och 
personal går åt för att hantera händelsen. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 45 bränder i skog och mark per år. 

Brand i fordon 
Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 70 bränder i fordon per år. 

4.2.3 Trafikolycka 
Under åren 2011 till 2020 inträffade det i snitt 220 trafikolyckor per år. Cirka 50 
procent av dessa gav upphov till personskador, cirka 80 procent gav upphov till 
egendomsskador och cirka 1 procent gav upphov till miljöskador. Trenden är starkt 
uppåtgående jämfört med de tio föregående åren. De flesta olyckorna inträffade 
med personbilar inblandade. 

Vägtrafikolycka 
Flera stora vägar passerar genom förbundsområdet. 

I nord-sydlig riktning korsas förbundet av väg E45 och i öst-västlig riktning av 
riksväg 44. Till riksväg 44 ansluter riksvägarna 42 och 47 som går vidare i sydostlig 
riktning. Länsväg 173 sammanbinder Vänersborgs kommun med Färgelanda kommun 
vilken korsas i nord-sydlig riktning av väg 172. Från Mellerud löper väg 166 i 
nordvästlig riktning. 
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Kartan visar några av de större vägarna i förbundsområdet. 

Stallbackabron, som är en del av riksväg 44 och E45, går över Göta älv mellan 
Stallbacka industriområde och Överby köpcentrum. Bron är 1 392 meter lång och en 
av Sveriges längsta vägbroar. 

Transport av farligt gods förekommer i hela förbundsområdet både på väg och på 
järnväg. De rekommenderade transportlederna för farligt gods på vägnätet är E45, 
riksväg 42, 44 och 47, länsväg 166 och 172 samt väg 2015, 2023 och 2026. Detta 
innebär att dessa vägar ska användas i första hand, men transporter av farligt gods 
får även framföras på andra vägsträckor så länge det inte uttryckligen har förbjudits. 

Inom förbundets medlemskommuner finns endast en lokal trafikföreskrift från 
länsstyrelsen som förbjuder transport av annat farligt gods än eldningsolja, diesel och 
bensin och den berör delar av centrala Trollhättan. 

Tabell 3. Fördelning av väglängder och vägtyp i respektive medlemskommun. 
Kommun Europa och riksvägar 

(km) 
Länsvägar 
(km) 

Övriga vägar 
(km) 

Väg i tunnel 
(km) 

Mellerud 43 236 905 0 

Färgelanda 0 264 827 0 

Vänersborg 82 274 1 207 0 

Trollhättan 59 136 994 0 

Trafikolycka, personbil 
Under åren 2011 till 2020 inträffade i snitt 200 trafikolyckor per år som involverade 
en personbil. 
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Trafikolycka, motorcykel/moped 
Under åren 2011 till 2020 inträffade det i snitt 15 trafikolyckor per år som 
involverade en motorcykel eller moped. 

Trafikolycka, gående/cykel 
Under åren 2011 till 2020 inträffade i snitt tio trafikolyckor per år som involverade en 
gående eller cyklist. 

Trafikolycka, tunga fordon 
Under åren 2011 till 2020 inträffade det i snitt 25 trafikolyckor per år som 
involverade en lastbil, buss eller tankbil. 

Spårtrafikolycka 
Järnvägslinjen Norge/Vänerbanan korsar förbundsområdet i nord-sydlig riktning. 
Järnvägslinjerna Norge/Vänerbanan och Älvsborgsbanan korsar förbundsområdet i 
öst-västlig riktning. Dal–Västra Värmlands järnväg korsar förbundsområdets norra 
delar i nord-sydlig riktning. 

Trollhättetunneln, som tillhör Norge/Vänerbanan, är en av Sveriges längsta 
järnvägstunnlar. Tunneln är 3 540 meter lång och passerar under området Björndalen 
och Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka två spårtrafikolyckor per år. 

Flygolycka 
Från Trollhättan-Vänersborgs flygplats förekommer i normalfallet regelbunden trafik 
till och från Stockholm samt privat sportflygning. Under Coronapandemin blev 
flygplatsen temporärt även en beredskapsflygplats, vilket enligt förslag från 
Trafikverket ska bli en permanent lösning. 

På Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) finns en helikopterflygplats som trafikeras av 
ambulanshelikoptrar och annan akut sjuktransport. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade totalt tre flygolyckor. 

Fartygsolycka 
Inom förbundsområdet finns tre större vattendrag som har betydande sjöfart: Göta 
älv, Dalslands kanal och Vänern. Göta Älv och Vänern trafikeras både av fritidsbåtar 
och större transportfartyg. I Trollhättan finns fyra slussar med en nivåskillnad på cirka 
32 meter och i Vänersborg finns en sluss med en nivåskillnad på cirka sex meter. 
Dalslands kanal är främst en transportled för fritidsbåtar och den innehåller flera 
mindre slussar. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade totalt sex fartygsolyckor. 

4.2.4 Olycka med farliga ämnen 
Det finns en mängd verksamheter och anläggningar som medför olika typer av risker 
på grund av hantering av farliga ämnen. Enligt förbundets egna uppgifter finns 
cirka 230 verksamheter som bedriver tillståndspliktig hantering enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Sådan hantering innefattar 
allt från småskalig försäljning till drivmedelstationer, tillverkningsindustri och 
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cisterner. Det finns cirka 60 verksamheter som bedriver tillståndspliktig miljö- eller 
hälsofarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) inom förbundsområdet. 

Inom förbundsområdet finns även ett flertal verksamheter som omfattas av 
skyldigheterna för farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det 
innebär att det finns fara för att en olycka på anläggningen kan orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljön. Dessa verksamheter är flygplatser, 
dammanläggningar, bergtäkter och industrier med storskalig kemikaliehantering. För 
ytterligare information om respektive farlig verksamhet hänvisas till förbundets 
webbplats. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 30 olyckor med farliga ämnen per år. 
Cirka 3 procent av dessa gav upphov till personskador, cirka 19 procent gav upphov 
till egendomsskador och cirka 31 procent gav upphov till miljöskador. Trenden är 
svagt uppåtgående jämfört med de tio föregående åren. 

Begränsat läckage av drivmedel 
Under åren 2016 till 2020 inträffade cirka 25 olyckor per år med farliga ämnen till 
följd av begränsat läckage av drivmedel. 

Utsläpp av farligt ämne 
Under åren 2016 till 2020 inträffade cirka fem olyckor per år med farliga ämnen till 
följd av utsläpp av farliga ämnen. 

4.2.5 Naturolycka 
Förbundets geografiska förutsättningar medför risker för naturolyckor. Under åren 
2011 till 2020 inträffade cirka tio naturolyckor per år. Cirka 60 procent gav upphov till 
egendomsskador. Trenden är svagt nedåtgående jämfört med de tio föregående 
åren. 

Extremt väder 
Olyckor till följd av extremt väder kan exempelvis vara stormar, snöoväder, 
värmebölja, torka eller skyfall. I vissa fall kan det extrema vädret ge upphov till 
följdolyckor där det finns behov av räddningsinsatser, i andra fall kan det extrema 
vädret ge upphov till svårigheter att genomföra räddningsinsatser. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka tre olyckor per år till följd av stormar. 

Översvämning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde under 2013 en 
kartläggning av översvämningsrisk från Vargön och längs med hela Göta älv vid höga 
flöden. Kartläggningen avser naturliga höga flöden och inte flöden vid dammbrott i 
kraftdammarna eller slussarna. I Trollhättans tätort finns en omfattande 
översvämningsrisk vid högsta tappning som anläggningen i Vargön rent tekniskt 
klarar av. 

Under 2015 genomfördes en motsvarande kartläggning för Upperudsälven som löper 
genom delar av Melleruds kommun. Kartläggningen visar att delar av Åsensbruk och 
Håverud samt området kring Svanefjorden kan drabbas av översvämning vid så 
kallade 100-årsflöden, vilket avser att händelsen i genomsnitt inträffar eller 
överträffas en gång under en 100-årsperiod. 

Sida 15 
205



 

 

  
 

  

  
  

   
    

  
  

    

  
 

    

    
  

  

   
 

  
  

 
 

     
  

   
  

  
  

 
   

 

    
   

 

  

  

    
  

  

Risker 

Det finns även risk för översvämningar till följd av höga vattennivåer i Vänern. Detta 
gäller både i Vänersborgs och Melleruds kommuner, särskilt vid ett framtida 
förändrat klimat. 

Under 2011 till 2020 inträffade cirka sex olyckor per år till följd av översvämning. 

Ras och skred 
Förbundsområdet är lokaliserat i det nationellt utpekade riskområdet för ras och 
skred vid namn ”Västkusten och Göta Älvdalen”. Detta är det högst riskutsatta 
området i Sverige. Trollhättan, Vänersborg och Mellerud återfinns i riskklass fyra i en 
femgradig skala till följd av risken för skred.  Färgelanda återfinns i riskklass tre. De 
största riskerna för skred återfinns längs med Göta älv. 

Under 2011 till 2020 inträffade en olycka till följd av ras och skred. 

4.2.6 Drunkning 
Inom förbundet finns ett stort antal badplatser och vattenområden som används av 
allmänheten – dels i Vänern och Göta älv, dels i mindre sjöar och vattendrag. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka sex olyckor per år till följd av drunkning och 
drunknings-tillbud. Cirka 33 procent av dessa gav upphov till personskador. Trenden 
är liknande de tio föregående åren. 

4.2.7 Nödställd person 
Olyckor där personer blir nödställda kan handla om att någon har förflyttat sig till en 
farlig plats och inte kan komma därifrån själv, alternativt så har personen skadat sig 
på den farliga platsen. Det kan även vara relaterat till suicid. Det finns inom 
förbundet ett antal berg, anläggningar, avloppssystem och tunnlar där 
förutsättningar finns för att personer ska bli nödställda. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka 30 olyckor per år till följd av att en person 
blev nödställd. Cirka 25 procent av dessa gav upphov till personskador och cirka 5 
procent gav upphov till egendomsskador. Trenden är starkt uppåtgående jämfört 
med de tio föregående åren. 

4.2.8 Nödställt djur 
Det finns en omfattande jordbruksverksamhet spridd inom förbundsområdet, både 
med avseende på djurhållning och spannmål. Vidare finns det i Brålanda en större 
anläggning för förädling av spannmål. Utöver detta finns det många mindre 
verksamheter med större tamdjur såsom hästar. 

Under åren 2011 till 2020 inträffade cirka sex olyckor per år med nödställda djur. 
Cirka 20 procent gav upphov till egendomsskador. Trenden är liknande med de tio 
föregående åren. 

4.2.9 Explosion 
I Sverige har det under de senaste åren inträffat ett stort antal sprängningar. Det går 
inte att utesluta att en sådan händelse kan hända inom NÄRF:s område. 

Under åren 2016 till 2020 inträffade cirka en olycka per år till följd av en explosion. 
Cirka 25 procent av dessa gav upphov till personskador och cirka 25 procent gav 
upphov till egendomsskador. 
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4.2.10Infrastruktur- eller byggnadskollaps 
Om infrastruktur eller byggnader utsätts för extrema påfrestningar eller om det finns 
inbyggda fel kan dessa kollapsa. Detta kan ge upphov till stora skador på människors 
liv och hälsa samt egendom. 

Exempel på olyckor till följd av byggnadskollaps inom förbundets område finns. 
Under 2010 rasade taket till bandyarenan i Vänersborg på grund av snöbelastning. 
Under 2018 rasade taket på en kommunal simhall i Sjuntorp. 

4.2.11Dammhaveri 
Inom förbundet finns ett antal större damm- och slussanläggningar där 
konsekvenserna för ett eventuellt dammhaveri kan ge nationella och regionala 
konsekvenser. De största riskerna finns vid anläggningarna i Göta Älv. Vid ett totalt 
dammhaveri kommer en flodvåg uppstå och stora områden kring älven kommer att 
översvämmas. Vid anläggningarna i Upperudsälven finns liknande risker men i mindre 
utsträckning. 

4.2.12Social oro 
Med social oro menas de risker som har sin grund i bristande livsvillkor. Brist på tillit 
till samhällets aktörer kan manifestera sig mer eller mindre tydligt och 
konsekvenserna är svåra att sammanfatta och överblicka. De har också ett långsamt 
förlopp som kan vara svårt att förutse och följa. Konsekvenserna kan bli våldsamt 
upplopp, omfattande bilbränder, hot mot offentliga aktörer, utbredd organiserad 
brottslighet eller liknande. Företeelsen kan ge upphov till att ytterligare 
räddningsinsatser av tidigare identifierade olyckstyper uppstår. 

Inom förbundsområdet finns några stadsdelar som enligt polisens kartläggning 
definierats som riskområden. Dessa är Sylte, Kronogården och Lextorp och de ligger 
samtliga i Trollhättan. 

4.2.13Hot och pågående dödligt våld 
Pågående dödligt våld (PDV) är ett samlingsbegrepp som beskriver grova 
våldsyttringar i publika eller folkrika miljöer som till exempel skolor, arbetsplatser, 
köpcentrum eller biografer. Det aktualiserades 2015 i samband med attacken på 
skolan Kronan i Trollhättan. Dessutom har flera grova våldsfall, inte sällan med dödlig 
utgång, inträffat och inträffar i våra grannländer och i övriga omvärlden. Det kan 
därför inte uteslutas att en sådan händelse kan inträffa inom förbundets 
medlemskommuner igen. 

4.2.14Terrorism och antagonism 
Under senare år har ett flertal större terrordåd inträffat i Europa varav två i Sverige. 
Dåden har både varit koordinerade attacker med handeldvapen och/eller bomber 
samt vansinnesdåd av enstaka individer. Liknande dåd skulle även kunna inträffa i 
förbundets medlemskommuner. 

Ansvaret för terrorbekämpning i Sverige ligger i första hand på Säkerhetspolisen 
(SÄPO). Det kommer dock att vara Polismyndigheten, sjukvården och de kommunala 
räddningstjänsterna som möter de omedelbara effekterna av ett attentat. 
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5 Värdering 
Utifrån föregående kapitel och förbundets riskanalys har följande slutsatser kunnat 
dras avseende värdering av risker. Följande slutsatser behöver ges hänsyn i de mål 
som sätts. 

5.1 Komplex riskbild 
Det finns ett antal olyckor som kan ge upphov till omfattande, allvarliga skador. Det 
behöver finnas förberedelser, förmåga och planering för att möta dessa händelser – 
både avseende förebyggande åtgärder och räddningstjänst. Riskerna utgörs framför 
allt av: 

• Brand i byggnad 
• Skogsbrand 
• Fartygsolycka 
• Flygolycka 
• Bussolycka 
• Spårtrafikolycka 
• Utsläpp av farligt ämne 
• Ras och skred 
• Översvämning 
• Infrastruktur- eller byggnadskollaps 
• Dammhaveri 
• Explosion 

5.1.1 Personrisker 
De största personriskerna återfinns i följande olyckstyper: 

• Trafikolycka 
• Brand i byggnad 
• Drunkning 
• Nödställd person 

5.1.2 Egendomsrisker 
De största egendomsriskerna återfinns i följande olyckstyper: 

• Trafikolycka 
• Brand i byggnad 
• Brand utomhus 
• Naturolycka 

5.1.3 Miljörisker 
De största miljöriskerna återfinns i följande olyckstyper: 

• Trafikolycka 
• Olycka med farligt ämne 
• Brand utomhus 
• Naturolycka 
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Värdering 

5.1.4 Riskjämförelse 
De största person-, egendoms- och miljöriskerna har jämförts med motsvarande 
risker i Västra Götaland och riket som helhet. Utifrån detta kan det konstateras att 
förbundet har likvärdiga risker sett till inträffade händelser där räddningstjänsten har 
larmats. 

5.1.5 Områden med förhöjd brandrisk 
Förbundet har genomfört analyser på stadsdelsnivå inom Trollhättan och Vänersborg 
samt på tätortsnivå inom övriga förbundet avseende bränder i bostäder och anlagda 
bränder utomhus. Vägning har skett avseende antal olyckor som har inträffat i 
förhållande till antal invånare inom området. Detta resultat har sedan vägts mot 
snittet i riket som helhet. 

Följande områden har en förhöjd brandrisk: 

Brand i bostäder 
• Dals-Rostock 
• Åsensbruk 
• Sylte 
• Lextorp 
• Kronogården 
• Hjulkvarn 
• Hjortmossen 
• Mariedal Östra 
• Stigen 

Anlagd brand utomhus 
• Lextorp 
• Sylte 
• Kronogården 
• Flanaden 
• Torpa/Fridhem 

5.2 Räddningstjänstens uppdrag 
Att räddningstjänstens uppdrag att genomföra räddningsinsatser har utökats de 
senaste 20 åren visas genom de trender som åskådliggjorts samt att antalet olyckor 
ökar i snabbare takt än befolkningsökningen. Samma slutsats går att dra när det 
gäller det förebyggande uppdraget, bland annat genom ökade krav på rättssäkerhet, 
mer komplexa byggnader och brandtekniska lösningar. Vidare har andelen av 
befolkningen som behöver information och rådgivning på andra språk än svenska 
ökat. 

5.2.1 Uppdraget kan förväntas öka 
Utifrån förbundets riskanalys, där de drivande megatrenderna, teknikutvecklingen i 
samhället, befolkningsökning och nya byggnationer i lokalområdet beskrivs, kan det 
förväntas att räddningstjänstens uppdrag ökar de kommande tio åren. 
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Värdering 

5.2.2 Räddningstjänsten måste växa eller effektiviseras 
Utifrån föregående slutsats kommer räddningstjänstens resurser behöva utökas och 
effektiviseras för att möta samhällets utveckling de nästkommande tio åren. 

Lägenhetsbrand i centrala Trollhättan. 
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Mål 

6 Mål 
Utifrån de nationella målen och värderingen i föregående avsnitt har följande mål 
satts. Dessa delas upp i övergripande, räddningstjänst och förebyggandemål. 

6.1 Övergripande mål 
Omfattningen av skador som uppstår vid olyckor ska minska 
Om omfattningen av skadorna minskas så kommer de som drabbas fortare klara av 
att hantera konsekvenserna själva. Detta mål kan mätas genom att utvärdera 
genomförda räddningsinsatser och upprättade undersökningsrapporter. 

NÄRF ska vara en robust organisation 
När samhället är utsatt för svåra förhållanden är det troligt att olyckor med behov av 
räddningsinsatser inträffar. Därmed finns ett behov av en robust skadeavhjälpande 
verksamhet som klarar av att verka under svåra förhållanden. Detta mål kan mätas 
genom att utvärdera genomförda räddningsinsatser och upprättade 
undersökningsrapporter. 

Den upplevda tryggheten ska öka och NÄRF ska synas bland samhällsmedborgarna 
För att öka den upplevda tryggheten hos invånare inom förbundet är det viktigt att 
samhällets förmågor för att förebygga bränder och avhjälpa olyckor visas upp för 
allmänheten. Detta mål kan mätas genom att medverka i och följa upp 
undersökningar liknande ”Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet” (2018 
SCB/MSB). 

NÄRF ska vara drivande i samverkan med andra aktörer och organisationer 
Den kommunala räddningstjänsten är inte ensam i att bereda ett fullgott skydd mot 
olyckor för invånare och verksamheter inom kommunerna. Det finns en mängd 
aktörer som är potentiella samverkanspartners. Detta mål kan mätas genom att följa 
upp om förbundet medverkar i relevanta samverkansforum i tillräcklig omfattning. 

6.2 Räddningstjänstmål 
Väntetider vid olyckor ska för den enskilde optimeras 
I tidigare styrdokument har ambitionen varit att väntetiden ska minimeras. Det är 
dock inte realistiskt att fortlöpande minimera väntetiderna när samhällen växer. 
Samtidigt har det visat sig finnas effektivitetsvinster med att i vissa fall invänta mer 
information innan brandstationen lämnas. Väntetiderna bör i stället optimeras 
utifrån nuvarande lokalisering av brandstationer för att sedan, vid större 
exploateringar eller nyvunnen kunskap, utvärdera behovet av nya brandstationer, 
utrustning eller metodik. Detta mål kan mätas genom att utvärdera genomförda 
räddningsinsatser och upprättade undersökningsrapporter. 

Effektiva räddningsinsatser ska kunna genomföras vid de olyckor som kan uppstå 
inom förbundsområdet 
Detta med fokus på de olyckor där det finns störst risker för människors liv och hälsa. 

För att bereda den enskilde ett likvärdigt och tillfredställande skydd behöver 
räddningsinsatser kunna genomföras mot hela spektrumet av olyckor. Detta mål kan 
mätas genom att stämma av att det finns aktuell planering för samtliga sorters 
olyckor och att det kontinuerligt utförs övningar för att upprätthålla dessa förmågor. 
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Mål 

Det kan även mätas genom att utvärdera genomförda räddningsinsatser och 
upprättade undersökningsrapporter. 

Vid räddningsinsatser ska hela det drabbade sammanhanget ges hänsyn 
Vid en olycka kan det utöver det primärt drabbade intresset finnas ett antal, i olika 
grad, påverkade samhällsviktiga intressen. För att minska den totala påverkan 
behöver därför hela det drabbade sammanhanget ges hänsyn. Detta kommer även 
leda till att den enskilde upplever olyckan den varit med om som mindre omfattande 
och att den fick bättre hjälp. Detta mål kan mätas genom att medverka i och följa upp 
undersökningar liknande ”Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet” (2018 SCB/ 
MSB). Det kan även mätas genom att utvärdera genomförda räddningsinsatser och 
upprättade undersökningsrapporter. 

6.3 Förebyggandemål 
Antalet bränder som uppstår ska minska 
Det bästa sättet att uppnå den nationella målbilden avseende bränder är att se till att 
de inte uppstår. Detta mål kan mätas genom att utvärdera upprättade 
undersökningsrapporter. 

Den enskildes kunskaper om olyckor ska öka 
En grund i att förebygga bränder är att den enskilde känner till de risker som finns 
kopplade till vanliga olyckor. Detta mål kan mätas genom att medverka i och följa 
upp undersökningar liknande ”Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet” (2018 
SCB/MSB). Detta mål kan även mätas genom att i samband med utbildningsinsatser 
och sotning utföra enkätundersökningar samt genom att utvärdera genomförda 
räddningsinsatser och upprättade undersökningsrapporter. 

Den enskildes förmåga att agera vid olycka ska öka 
När en olycka har inträffat är de initiala skadeavhjälpande åtgärderna avgörande för 
att en liten olycka inte ska bli större. Det är därför av stor vikt att den enskildes 
förmåga att agera fortlöpande ökar. Detta mål kan mätas genom att medverka i och 
följa upp undersökningar liknande ”Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet” 
(2018 SCB/MSB). Detta mål kan även mätas genom att i samband med 
utbildningsinsatser och sotning utföra enkätundersökningar samt genom att 
utvärdera genomförda räddningsinsatser och upprättade undersökningsrapporter. 

Enskilda som är särskilt riskutsatta ska ges särskild hänsyn i det förebyggande arbetet 
För att bereda den enskilde ett likvärdigt och tillfredsställande skydd behöver särskilt 
riskutsatta personer ges särskild hänsyn i det förebyggande arbetet. Detta mål kan 
mätas genom att stämma av antalet förbyggande aktiviteter som riktas mot särskilt 
riskutsatta, som exempelvis äldre eller personer med funktionsnedsättning. 

Byggnader och anläggningar som uppförs inom förbundsområdet ska ha ett 
tillräckligt byggnadstekniskt brandskydd och vara tillgängliga för räddningsinsatser 
Om byggnadsbeståndet helt består av byggnader som är tillgängliga för 
räddningsinsatser och har ett tillräckligt byggnadstekniskt brandskydd kommer 
konsekvenserna vid uppkomna bränder att minska. Detta mål kan mätas genom att 
utvärdera genomförda tillsyner och bygglovsremisser. 
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Förebyggande förmåga och verksamhet 

7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har för sin förebyggande verksamhet 
följande personalresurser och kompetens: 

• Två tjänster som externutbildare om 50 procent vardera. 
• Tre tjänster som brandingenjör om 100 procent vardera för tillsyn- och 

tillståndshantering, remisshantering, samhällsplanering och för information och 
rådgivning. 

• Tre tjänster som brandinspektör, två om 100 procent och en på 50 procent för 
tillsyn- och tillståndshantering, remisshantering och för information och 
rådgivning. 

• Två tjänster som skorstensfejartekniker om 100 procent för 
brandskyddskontroller i Trollhättans och Färgelandas kommuner. 

• Fyra tjänster som skorstensfejare om 100 procent för rengöring/sotning i 
Trollhättans och Färgelandas kommuner. 

• En tjänst som kommunikatör om 100 procent för information och rådgivning. 

Förbundet använder även operativa resurser för information och rådgivning vid 
evenemang och riktade insatser. I takt med att medlemskommunerna växer och att 
de risker som behöver hanteras blir mer komplexa så kan den förebyggande 
förmågan behöva öka. 

Förbundet har gjort bedömningen att följande kompetenser behövs för att 
säkerställa ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor i 
medlemskommunerna, se tabell nedan. 

Tabell 4. Förmågor som krävs för förebyggandeverksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor. 

Avseende Enhet 
Sotning 

Enhet 
Samhälls 
skydd 

Enhet 
Beredskap 

Enhet 
LC 

Kommuni 
katör 

Myndighetsutövning med avseende 
på LSO såsom tillsyn och 
brandskyddskontroll. 

x x 

Kunskaper i närliggande lagstiftningar 
såsom: 
• Miljöbalken, 
• Plan- och bygglagen, 
• Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor, 
• Lagen om åtgärder för att 

förebygga och begränsa 
följderna från allvarliga 
kemikalieolyckor, 

• Socialtjänstlagen, 
• Lagen om särskilt stöd och 

service 
• Ordningslagen 
• Lagen om extraordinära 

händelser 

x x 
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Förebyggande förmåga och verksamhet 

Avseende Enhet 
Sotning 

Enhet 
Samhälls 
skydd 

Enhet 
Beredskap 

Enhet 
LC 

Kommuni 
katör 

Förmedla grundläggande information 
om brandskydd genom rådgivning 

x x x x x 

Förmedla avancerad information om 
brandskydd genom rådgivning 

x x 

Förmedla grundläggande information 
om brandskydd genom utbildning 

x x 

Förmedla avancerad information om 
brandskydd genom utbildning 

x 

Förmedla information om 
brandskydd genom traditionella och 
sociala medier 

x 

Grundläggande kunskaper om 
bränders uppkomst, utveckling och 
dynamik. 

x x x x x 

Utökade kunskaper om bränders 
uppkomst, utveckling och dynamik. 

x x 

Grundläggande kunskaper om 
byggnadstekniskt brandskydd i 
byggnader 

x x x x x 

Utökade kunskaper om 
byggnadstekniskt brandskydd i 
byggnader 

x x 

Grundläggande kunskaper inom 
människors beteende vid brand 

x x x x x 

Utökade kunskaper inom människors 
beteende vid brand 

x 

Rengöring av fasta 
förbränningsanordningar, rökkanaler 
och imkanaler 

x 

Kunskaper inom utredningsmetodik x x x 

Kunskaper inom teknisk riskanalys x x 

Kunskaper inom statistik och 
statistikanalys 

x x 

Grundläggande kunskaper inom 
samhällsplanering 

x 

Pedagogik x x x x 

Kunskaper inom dammhaveri x 

Grundläggande kunskaper inom 
dammars utformning och 
konstruktion 

x 

Grundläggande kunskaper inom 
vattenreglering 

x 

Kunskaper inom ras och skred x 

7.1 Tillsyn 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomför tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Tillsynen riktar sig mot fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
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–Förebyggande förmåga och verksamhet 

som är verksamma inom förbundets medlemskommuner. Aktiviteten syftar till att 
minska antalet uppkomna bränder samt konsekvenserna av dessa. Detta görs genom 
inventering och bedömning av befintligt organisatoriskt och byggnadstekniskt 
brandskydd. Om brister uppmärksammas kommuniceras dessa och förslag på 
lämpliga åtgärder rättssäkert genom tjänsteanteckningar och förelägganden. 
Tillsynerna genomförs regelbundet utifrån beslutade teman eller efter någon 
inträffad händelse som föranleder behov av tillsyn. 

Förbundet använder en riskvärderingsmodell för att bedöma vilka verksamheter som 
ska omfattas av regelbunden tillsyn. Modellen tar hänsyn till de risker som finns i 
olika typer av verksamheter och ger styrning över vad förbundet ser som lämpliga 
intervall för tillsyn. I förbundets verksamhetssystem för ärendehantering förs ett 
register över dessa verksamheter. Intervallen sätts kontinuerligt utifrån 
riskvärderingsmodellen efter varje genomförd tillsyn eller då en ny verksamhet 
identifieras och tillförs registret. Innan en verksamhetstyp tillförs registret görs en 
bedömning om tillsyn är det mest effektiva verktyget för att avhjälpa eventuella 
brister. Antalet tillsyner som behöver genomföras per år i syfte att upprätthålla ett 
likvärdigt och tillfredsställande skydd ges av registret. 

7.2 Stöd till den enskilde 
7.2.1 Information, rådgivning och utåtriktad verksamhet 

Genom information och rådgivning ska förbundet bidra till att den enskildes egen 
förmåga att förebygga och hantera bränder ökar. Förbundet fastställer årligen en 
kommunikationsplan. 

Förbundet använder ett antal olika kommunikationsvägar för att nå ut till 
allmänheten, däribland förbundets webbplats, traditionella medier samt sociala 
medier. Förbundet anordnar och medverkar i informationsträffar med 
intresseorganisationer, föreningar, förvaltningar och enskilda medborgare. 
Förbundet medverkar även vid mässor och andra evenemang inom 
medlemskommunerna för att ge kommuninvånare information om brandskydd. Vid 
behov genomförs uppsökande, utbildande och upplysande utåtriktad verksamhet 
efter inträffade händelser. 

Rådgivning ges framför allt via telefon eller e-post. I vissa fall ges rådgivningen på 
plats hos verksamheten när behov finns och det anses lämpligt med hänsyn till 
omfattning, risker, förbundets intressen och den privata marknadens intressen. 

7.2.2 Kontinuerlig extern utbildning 
Förbundet ska enligt förbundsordningen erbjuda medlemskommunernas anställda 
utbildning i brandskydd. Syftet är att öka medvetenheten om bränders uppkomst, 
förebyggande åtgärder mot brand och åtgärder som ska vidtas om en brand uppstår. 
Förbundet erbjuder även dessa utbildningar till allmänheten. 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 
NÄRF genomför rengöring och brandskyddskontroller inom Trollhättans och 
Färgelandas kommuner. I Vänersborg och Mellerud hanteras detta av privata aktörer. 
Vid brandskyddskontroller kontrolleras eldstäder, tillhörande skorstenar och 
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–Förebyggande förmåga och verksamhet 

utrymmen där dessa är placerade. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och 
brister som kan innebära risk för brand. 

Förbundet får medge en fastighetsägare att utföra eller låta annan utföra sotning på 
den egna fastigheten och kommunen får meddela föreskrifter om hur ofta rengöring 
ska genomföras. Ett beslut om egensotning får endast ges om sotningen kan ske på 
ett betryggande sätt utifrån brandskyddssynpunkt. Medgivanden för egensotning 
redovisas årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder 
7.4.1 Samhällsplanering och remisser 

NÄRF svarar regelbundet på remisser utifrån ett antal lagar, bland annat plan- och 
bygglagen (2010:900), alkohollagen (2010:1622), ordningslagen (1993:1617) och 
miljöbalken (1998:808). Dessa remisser syftar bland annat till att säkerställa 
tillgänglighet vid räddningsinsatser, brandvattenförsörjning, verksamheters 
släckvattenhantering eller att ge stöd vid bedömning av lokalers lämplighet avseende 
brandskydd. Vid behov svarar även förbundet på remisser avseende nya lagar, regler 
eller liknande. 

7.4.2 Tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarlig 
och explosiv vara 
NÄRF ansvarar för tillsyn och tillståndshantering enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarlig och explosiv vara. Dessa aktiviteter riktar sig mot verksamhetsutövare 
inom förbundets medlemskommuner som hanterar brandfarliga och explosiva varor. 
Tillsynen syftar till att minska antalet uppkomna bränder och explosioner samt att 
minska konsekvenserna av dessa. Detta görs genom inventering och bedömning av 
hur verksamheterna hanterar sina varor. Om brister uppmärksammas kommuniceras 
dessa och förslag på lämpliga åtgärder rättssäkert genom tjänsteanteckningar och 
förelägganden. Tillsynerna genomförs regelbundet, utifrån beslutade teman eller 
efter någon inträffad händelse som föranleder behov av tillsyn. 

Vid behov svarar även förbundet på remisser avseende nya lagar, regler eller 
liknande. 

7.4.3 Höga flöden, översvämning och dammsäkerhet 
NÄRF samverkar regelbundet med länsstyrelse samt aktörer längs Göta älv och 
Upperudsälven. Aktiviteten syftar till att öka beredskapen för att hantera samt 
förebygga skadeverkningarna av höga flöden, översvämningar och dammhaveri. 
Detta sker bland annat genom medverkan i älvsamordningsgrupper samt svar på 
remisser. 

7.4.4 Trygghetsskapande åtgärder 
NÄRF verkar i vissa medlemskommuners samverkansgrupper för trygghetsskapande 
åtgärder. Detta sker genom att svara på inkomna frågeställningar gällande 
brandskydd samt rundvandringar i områden. Vidare deltar förbundet i projektet 
människan bakom uniformen samt så kallad blåljusfika inom skolor i vissa 
medlemskommuner. Aktiviteterna syftar till att öka den upplevda tryggheten i 
medlemskommunerna. 
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7.4.5 Eldningsförbud 
Under skogsbrandssäsongen bedömer förbundet tre gånger per vecka om det 
föreligger väderlek som medför risk för skogsbrand. Bedömningsunderlaget och en 
rekommendation om det bör beslutas om eldningsförbud skickas till respektive 
medlemskommun som självständigt beslutar om eldningsförbud ska råda eller inte. 
Beslut om införande av eldningsförbud samt upphävande av desamma 
kommuniceras både på medlemskommunernas och förbundets webbplatser. 

En viktig del i det förebyggande arbetet är att utbilda kommunanställda i brandskydd. 
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Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 
Nedan följer en övergripande beskrivning av förbundets förmåga att genomföra 
räddningsinsatser. 

8.1 Övergripande beskrivning 
8.1.1 Tillgång till egna resurser 

I Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund finns totalt nio brandstationer. Den 
normala beredskapen är att samtliga räddningsstyrkor är fullt bemannade och klarar 
att hålla sina anspänningstider. För körtider inom förbundet, se förbundets 
körtidsanalys. Räddningsstyrkorna har olika anspänningstid och bemanning, 
se tabell nedan. 

Tabell 5. De olika räddningsstyrkornas bemanning, anspänningstid och 
specialförmågor. 

Ort/station Bemanning Anspännings 
tid 

Specialförmågor 

Brålanda 1 styrkeledare deltid + 
4 brandman deltid 

6,0 minuter Utökad förmåga vid räddning av djur. 

Färgelanda 1 styrkeledare deltid + 
4 brandman deltid 

6,0 minuter Brandvattenförsörjning vid stor 
skadeplats. 

Släckinsats mot brand i brandfarlig 
vätska, 300 m2. 

Högsäter 1 styrkeledare deltid + 
4 brandman deltid 

6,0 minuter Utökad transportförmåga i svår 
terräng. 

Utökad förmåga för släckning av 
skogsbrand. 

Mellerud 1 styrkeledare deltid + 
5 brandman deltid 

5,0 minuter Styrkeledare som FIP (första 
insatsperson i beredskap). 

Brandvattenförsörjning vid stor 
skadeplats. 

Utökad transportförmåga i svår 
terräng. 

Släckinsats mot brand i brandfarlig 
vätska, 300 m2. 

Utökad förmåga att genomföra 
insats vid järnväg. 

Sjuntorp 1 styrkeledare deltid + 
4 brandman deltid 

6,0 minuter Brandvattenförsörjning vid stor 
skadeplats. 
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Ort/station Bemanning Anspännings 
tid 

Specialförmågor 

Trollhättan 1 styrkeledare heltid + 
5 brandman heltid 

1,5 minuter Räddning vid trafikolycka med tungt 
fordon. 

Utökad transportförmåga i svår 
terräng 
Släckinsats mot brand i brandfarlig 
vätska, 300 m2. 

Utökad förmåga att genomföra 
insats vid järnväg. 

Utökad förmåga att verka på vatten. 

UAV (drönare) 

Vargön 1 styrkeledare deltid + 
4 brandman deltid 

5,0 minuter Utökad saneringsförmåga vid utsläpp 
av farliga ämnen. 

Vänersborg 1 styrkeledare heltid + 
4 brandman heltid 

1,5 minuter Utökad förmåga för insats vid 
oljeutsläpp i vatten. 

Utökad insatsförmåga vid utsläpp av 
farliga ämnen. 

Utökad förmåga att verka på tak, hög 
höjd eller under marknivå. 

Utökad förmåga att genomföra 
insats vid järnväg. 

Utökad förmåga att verka på vatten. 

Åsensbruk 0 styrkeledare + 
2 brandman deltid 

5,0 minuter 

Lednings-
central, LC 
Fyrbodal 

1 vakthavande befäl + 
1 vakthavande befäl i 
beredskap + 
1 vakthavande 
räddningschef i 
beredskap 

1,5 minuter Systemledning 

Dokumentation 

NÄRF 1 Insatsledare 1,5 minuter Indikering av farliga ämnen. 

Insatsledning 

8.1.2 Tillgång till resurser i samverkan med andra kommuner 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har ett antal olika släcknings- och 
räddningsavtal med andra räddningstjänstorganisationer i närområdet. Se tabell 
nedan. 
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Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Tabell 6. NÄRF:s släcknings- och räddningsavtal med andra 
räddningstjänstorganisationer. 

Släckning/räddningsavtal 

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, AVRF 
Avtal om att räddningsstyrkan i Sollebrunn svarar för räddningsinsats inom Lagmansereds 
församling. 

Bengtsfors kommun 
Vid räddningsuppdrag vid väg 172 mellan Högsäter och Bäckefors samt länsväg 166 mellan 
Bäckefors och Dalskog skickas minst två styrkor, en från vardera Bengtsfors och NÄRF. 

Dals-Eds kommun 
Avtal om ömsesidig räddningsinsats inom området Östra Fjälla-Lerdals kyrka och Fårängen. 

Räddningstjänsten Västra Skaraborg, RVS 
Avtal om ömsesidig räddningsinsats på väg 44 och vid skogsbrand på Halle- och Hunneberg. 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, RMB 
Avtal om ömsesidig räddningsinsats på riksväg 44 och på länsväg 172. Avtal om nyttjande av 
respektive organisations resurser. 
Avtal om gemensam operativ systemledning. 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF 
Avtal om ömsesidig räddningsinsats på väg E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet. 

Orust kommun 
Genom avtal ingår Räddningstjänsten Orust i den gemensamma operativa systemledningen
för RMB/NÄRF. 

Åmåls kommun 
Avtal om ömsesidig räddningsinsats på väg E45.
NÄRF svarar för räddningsinsats vid ett automatlarmsobjekt samt ett område sydväst om sjön
Ånimmen. 

Räddningstjänster i LC Fyrbodal 
Avtal med samtliga ingående räddningstjänster i LC Fyrbodal om gränslös räddningstjänst. 

Västra Götaland 
Överenskommelse med samtliga kommunala räddningstjänster i Västra Götaland om 
förstärkning vid räddningstjänstinsatser. 

Alarmeringstjänster 

SOS Alarm AB 
Avtal med SOS Alarm AB om alarmeringstjänster via larmnumret 112 och utalarmering av 
räddningsstyrkor.Vidare finns avtal om utalarmering vid automatiska brandlarm. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

8.1.3 Alarmering av räddningsorganet 
En kommun som ansvarar för räddningstjänst ska se till att det finns anordningar för 
alarmering av räddningsorgan. I detta avsnitt beskrivs hur det går till när allmänheten 
larmar räddningstjänsten vid normala förhållanden och vid avbrott i de ordinarie 
larmförbindelserna. 

Förbundet har en ledningscentral (LC Fyrbodal) placerad vid brandstationen i 
Trollhättan. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt året om. Syftet med 
ledningscentralen är att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande inom förbundets 
geografiska ansvarsområde. Ledningscentralen drivs i samarbete med 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Från januari 2021 betjänas även räddningstjänsten 
Orust kommun. 

Vid ett inkommande 112-samtal till SOS Alarm går larmet till ledningscentralen. En 
bedömning görs om behov finns av räddningstjänståtgärder och vilken 
resurstilldelning händelsen kräver. SOS Alarm larmar första räddningsenhet enligt 
larmplan eller efter tjänstgörande inre befäls önskemål. Ärendet handläggs därefter i 
sin helhet av ledningscentralen som har till uppgift att utgöra ett operativt 
ledningsstöd till räddningsledaren, larma ytterligare resurser eller befälsfunktioner, 
initiera samverkan med övriga berörda aktörer såsom kommuner, myndigheter, 
försäkringsbolag eller andra aktörer. Ledningscentralen har även till uppgift att 
dokumentera händelseförlopp, åtgärder och beslut. 

Vid inkommande brandlarm från en automatisk brandlarmsanläggning kan 
utalarmering av räddningsstyrka ske antingen via SOS Alarm eller via 
ledningscentralen, beroende på vilket avtal anläggningsägaren har. 

Om det skulle uppstå ett avbrott i det trådbundna/mobila telenät som förhindrar 
samtal till SOS Alarm eller ledningscentralen meddelas detta till inre befäl vid 
ledningscentralen från teleoperatören, SOS Alarm eller annan myndighet. De 
åtgärder som då genomförs beror på antalet drabbade samt tiden tills man beräknar 
att avbrottet är åtgärdat. Exempel på åtgärder som kan genomföras är: 

• Meddela berörda befälsfunktioner. 
• Meddela tjänstemän i beredskap (TIB) inom respektive kommun samt 

länsstyrelsen om behovet av mobila alarmeringsplatser. 
• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. 

8.1.4 Brandvattenförsörjning 
Inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sker brandvattenförsörjning främst 
med tillgång till de brandposter som är anslutna till medlemskommunernas 
vattenledningsnät. Dessa brandposter ska ha en kapacitet enligt Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningens anvisningar och ska finnas i utpekade delar av 
medlemskommunerna. 

Respektive medlemskommun ansvarar för skötsel och underhåll av brandposter och 
vattentag. Dessa ska vara tydligt markerade, tillgängliga och i användbart skick. 
Förbundet ska alltid underrättas i god tid när vattenledning till brandpost ska stängas 
av och när den öppnas igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny anordnas. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Respektive medlemskommun ansvarar för att förbundet får tillgång till aktuellt 
kartmaterial och annan nödvändig geodata avseende brandposternas och 
vattentagens placering. Kommunerna ansvarar även för att brandvattennät och 
vattentag levererar de vattenmängder som krävs. 

Tabell 7. Utpekade tätorter inom NÄRF:s område med befintliga brandposter. 

Kommun Utpekade tätorter 

Färgelanda Färgelanda, Högsäter, Stigen och Ödeborg 

Mellerud Dals Rostock, Mellerud och Åsensbruk 

Trollhättan Sjuntorp, Trollhättan, Åsaka och Velanda 

Vänersborg Brålanda, Frändefors, Vargön, Nordkroken och Vänersborg 

I tabellen ovan anges i vilka tätorter det finns befintliga brandposter. Utanför 
tätorterna är principen att brandvattenförsörjning anordnas med hjälp av tankfordon 
eller pumputrustning. 

8.1.5 Insatstider 
Inom förbundsområdet är tiden från att larmsamtalet tas emot hos SOS Alarm till 
räddningstjänstresurs larmas ungefär tre minuter. 

Inom förbundsområdet är tiden från det att larmet kommer till räddningstjänsten tills 
att resursen är på plats enligt tabellen nedan. 

Tabell 8. Insatstider inom förbundsområdet. 
Tätort Insatstid, minuter 
Dals Rostock < 20 
Mellerud < 10 
Åsensbruk < 10 
Färgelanda < 10 
Högsäter < 10 
Stigen < 20 
Ödeborg < 10 
Brålanda < 10 
Frändefors < 20 
Katrinedal < 10 
Nordkroken < 10 
Vargön < 10 
Vänersborg < 10 
Sjuntorp < 10 
Trollhättan < 10 
Upphärad < 10 
Velanda < 10 
Väne-Åsaka < 10 

8.1.6 Samverkan med andra aktörer 
En förutsättning för goda resultat är att bedriva samverkan med förbundets 
medlemskommuner, andra kommuner, myndigheter och enskilda. Syftet med 
samverkan är att kunna nyttja hela samhällets resurser och kunskaper för att 
tillsammans åstadkomma ett säkert och tryggt samhälle för alla. Samverkan mellan 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

olika aktörer bygger kunskap och är en grundförutsättning för effektiva insatser, 
oavsett om insatserna gäller olyckor eller samhällsstörningar. 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund strävar efter att medverka till en utökad 
samverkan i delregionen Fyrbodal i synnerhet och med övriga av länets 
räddningstjänstorganisationer i allmänhet. Av vikt är också samverkan med andra 
aktörer som ingår i det nationella krishanteringssystemet. 

Gemensam operativ systemledning 
Ett fördjupat samarbete sker i dag med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän avseende 
operativ systemledning. Sedan starten 1 april 2019 har de båda 
räddningstjänstförbunden haft en gemensam vakthavande räddningschef (VRC). Från 
maj månad samma år sker larmmottagning, alarmering och stöd till insatsledning från 
en gemensam ledningscentral, LC Fyrbodal. Från januari 2021 ingår även 
räddningstjänsten Orust i LC Fyrbodals systemledning, vilket också innefattar en 
gemensam VRC-funktion. 

Räddsam VG 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har, tillsammans med övriga 
räddningstjänster inom Västra Götalands län, tecknat en avsiktsförklaring om 
fördjupad räddningstjänstsamverkan i Västra Götaland. Denna samverkan avser 
områden såsom ledning, insats, tillsyn, utbildning, teknik etcetera. Forumet går 
under benämningen Räddsam VG. För koordination av samverkansarbetet har 
räddningstjänsterna gemensamt tillsatt en tjänst som utgör regionsamordnare. 

Samverkan med medlemskommunerna 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samverkar med medlemskommunerna 
Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Trollhättan i bygg-, miljö- och 
samhällsplaneringsfrågor, i säkerhets- och larmhanteringsfrågor, oljeskyddsplanering 
samt i frågor som rör civilt försvar. Samverkan sker vid remissyttranden, mötesforum 
och i projektform samt genom aktiv delaktighet i olika processer. 

Övrig myndighetssamverkan 
Samverkan sker även med statliga och regionala myndigheter såsom polisen, Västra 
Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen och Sjöfartsverket gällande 
remissyttranden, mötesforum, utbildningar och projekt. 

8.1.7 Varning och information till allmänheten 
Vid en allvarlig olyckshändelse kan en varning skickas ut till medlemskommunernas 
invånare genom viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Räddningstjänsten ger i 
uppdrag till SOS Alarm att lämna informationen till berörda radio- och tv-stationer. 
Dessa sänder sedan ut informationen till allmänheten via riks- och lokalmedia. 

Inom förbundets geografiska upptagningsområde finns ljudanläggningar för VMA 
företrädesvis inom tätorterna i medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, 
Trollhättan och Vänersborg. Aktivering av dessa ljudanläggningar sköts av 
räddningstjänstförbundet eller SOS Alarm. Detta gäller även vid händelser som 
inträffar utanför kommunen, men som kan komma att påverka kommunen. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Teknik för all VMA-verksamhet tillhandahålls och bekostas av medlemskommunerna 
inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kontroll och service av VMA-
anläggningar utförs av särskilt utbildad personal inom förbundet och sker på uppdrag 
samt bekostas av respektive medlemskommun. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) tillhandahåller experthjälp och reservdelar för dessa anläggningar. 
Vid nyinstallation, flytt eller borttagning av anläggning för VMA-teknik ska samråd 
ske mellan förbundet och säkerhetssamordnaren inom respektive medlemskommun. 

8.2 Beskrivning per olyckstyp 
Förmåga att genomföra räddningsinsatser mot olika typer av olyckor skiljer sig över 
förbundets kommuner och stationerna. Detta beroende på bland annat riskbild inom 
närområdet, riskbild inom förbundet, tillgänglig övningstid, tillgänglig utrustning och 
tjänstgöringsform. För att tydliggöra förmågorna för de olyckstyper som är vanligast 
har tre olika kategorier av förmågor upprättats, se nedan. Övriga förmågor har 
beskrivits på ett enklare sätt. 

Förklaring av begrepp: 

Grundläggande förmåga = En sådan förmåga som krävs för att upprätthålla skydd 
mot de olyckstyper som har de största olycksrisken enligt förbundets riskanalys. 
Detta är risker som finns i alla förbundets stationsområden varför en grundläggande 
färdighet och utrustning för behöver finnas spritt över förbundet. 

Avancerad eller utökad förmåga = En förmåga som kräver mer avancerad utrustning, 
högre utbildningsnivå eller mer övningstid. Förmågan avser främst att avhjälpa de 
olycksrisker som finns inom det stationsområde eller den kommunen där förmågan 
finns lokaliserad. 

Specialiserad förmåga = En förmåga som kräver mer avancerad utrustning, högre 
utbildningsnivå eller mer övningstid. Förmågan betjänar hela förbundsområdet 
utifrån de risker som finns i förbundets helhet. 

Tabell 9. Grundläggande förmåga vid respektive brandstation. 

Grundläggande förmåga 
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Första insatsåtgärder x x 

Brand i byggnad x x x x x x x x 

Brand utomhus x x x x x x x x 

Trafikolycka x x x x x x x x 

Olycka med farliga ämnen x x x x x x 
Släckinsats mot brandfarlig 
vätska 

x x x x x x x x x 

Naturolycka x x x x x x x x 

Drunkning x x x x x x x x x 

Nödställd person x x x x x x x x x 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Suicid x x x x x x x x x 

Djurlivräddning x x x x x x x x x 

Explosion x x x x x x x x x 

Dammhaveri x x x x x x x x x 
Infrastruktur- eller 
byggnadskollaps 

x x x x x x x x x 

Tabell 10. Utökad förmåga vid respektive brandstation. 

Utökad förmåga 
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Brand i byggnad x x x x x 

Brand i skog och mark x x x x x 

Brand i fordon x x x 

Olycka med farliga ämnen x x 

Trafikolycka x x x x 
Transportförmåga i svår 
terräng 

x x x x 

Drunkning x x x x x 

Djurlivräddning x 

Tabell 11. Specialförmåga vid respektive brandstation. 

Specialförmåga 
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Invändig släck- och 
räddningsinsats i hög 
riskmiljö 

x x 

Utvändig släckinsats i hög 
byggnad 

x x 

Utvändig släckinsats som är 
omfattande 

x 

Upprätta alternativ 
utrymningsväg upp till 30 m 

x x 

Brandvattenförsörjning av 
stor skadeplats 

x x 

Skogsbrandsdepå x 

Förmåga till insats vid järnväg x x x x 
Räddningsinsats vid olycka 
med tungt fordon 

x 

Indikera farliga ämnen x 

Kemdepå x 
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Specialförmåga 
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Släckinsats mot brandfarlig 
vätska 

x x (x)1 

Upprätta saneringsplats x 
Insats mot oljeutsläpp i 
vatten 

x 

Räddningsinsats på hög höjd 
eller under mark 

x 

Omfattande 
transportförmåga i svår 
terräng 

x x x 

UAV (drönare) x 

8.2.1 Första insatsåtgärder 
I förbundsområdet, där det inte finns fullständiga grundläggande förmågor för att 
hantera räddningsinsatser, har en organisation med första insatsåtgärder upprättats. 
Avsedd effekt med förmågorna är att de första insatsåtgärderna kan genomföras till 
dess att den fullständiga förmågan för att hantera hjälpbehov anländer. 

Förmågan innefattar bland annat fördröjande utvändig släckning, förhindrande av 
brandspridning mellan byggnader, grundläggande sjukvård och avspärrning. 

8.2.2 Brand i byggnad 
Det kan uppstå bränder i olika omfattning inom hela förbundets område. Effekterna 
som avses att uppnås med förmågorna är att en brand ska kunna släckas och 
personerna som hotas vid en brand ska kunna räddas. Detta utan att branden sprider 
sig utanför byggnaden eller brandcellen där branden startar samt att det vid branden 
inte skapas en miljöskada. 

Grundläggande förmåga 
Upprätta alternativ utrymningsväg: 

• Upprätta alternativ utrymningsväg vid en byggnad till en höjd av 11 meter ovan 
marknivå. 

Invändig släck- och räddningsinsats: 

• Lokalisera brandposter genom kartmaterial och märkning 
• Vara väl förtrogen med olika former av riskreducerande åtgärder 
• Skapa angreppsväg till byggnad genom säkerhetsdörr (endast Trollhättan, 

Vänersborg, Färgelanda och Mellerud). 
• Genomföra följande moment i normal riskmiljö; 

– Genomsöka utrymme i tät brandrök 
– Undsätta enstaka personer i tät brandrök 

1 Förmågan upprätthålls i Trollhättan med stöd av Vänersborg i nuvarande utformning av fordon. 
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– Utföra släckinsats i tät brandrök 
– Utföra mekanisk och naturlig brandgasventilation 
– Utföra övertrycksättning av utrymme 
– Upprätta begränsningslinje 

• Utföra håltagning i byggnadskonstruktioner för att frilägga konstruktionsbränder. 

Utvändig släckning: 

• Utföra utvändig släckning upp till fyra våningar i syfte att till exempel försvåra 
spridning via takfot eller minska risk för spridning till intilliggande byggnader eller 
annan del av byggnad. 

Brandvattenförsörjning: 

• Medföra minst 3 000 liter vatten till skadeplats. 
• Upprätta möjlighet till vattenuttag om minst 1 500 liter per minut från ett öppet 

vattendrag. 
• Utläggning och uppbyggnad av slangsystem på 150 meters längd med dimension 

76 mm. 

Utökad förmåga 
Brandvattenförsörjning: 

• Medföra minst 10 000 liter vatten till skadeplats. 
• Upprätta möjlighet till vattenuttag om minst 3 000 liter per minut från ett öppet 

vattendrag. 
• Utläggning och uppbyggnad av slangsystem på en längd av 300 meter med 76 

mm slang. 

Specialiserad förmåga 
Invändig släck- och räddningsinsats: 

• Organisera så att följande moment kan genomföras i hög riskmiljö: 
– Genomsöka utrymme i tät brandrök 
– Undsätta enstaka personer i tät brandrök 
– Utföra släckinsats i tät brandrök 
– Utföra mekanisk och naturlig brandgasventilation 
– Upprätta begränsningslinje 

Utvändig släckinsats: 

• Utföra utvändig släckning upp till 8 våningar i syfte att exempelvis försvåra 
spridning via takfot eller minska risk för spridning till intilliggande byggnader eller 
annan del av byggnad. 

• Upprätta utökad släckinsats med hjälp av backupstrålrör, stationär eller flyttbar 
vattenkanon samt vattenridå (endast Trollhättan). 

Upprätta alternativ utrymningsväg: 

• Upprätta alternativ utrymningsväg vid en byggnad till en höjd av 30 meter ovan 
marknivå. 

Brandvattenförsörjning av stor skadeplats: 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

• Utläggning och uppbyggnad av slangsystem på 300 meters längd med dimension 
76 mm. 

8.2.3 Brand utomhus 
Med brand utomhus avses här både brand i skog och mark samt brand i fordon. 

Brand i skog och mark 
Effekterna som avses uppnås med förmågan är att i de allra flesta fall kunna begränsa 
uppkomna skogsbränder innan de blir omfattande. I vissa fall kan inte bränder 
begränsas innan de blir mer omfattande på grund av ogynnsamma 
väderförhållandena.  Förbundet har resurser för att bekämpa en skogsbrand i svår 
terräng på ungefär 10 hektar. Skulle branden bli mer omfattande har förbundet även 
förmåga att ta emot räddningsresurser från övriga länet och riket samt att leda 
räddningsinsatsen. 

Grundläggande förmåga 
• Vara väl förtrogen med orientering i skog och mark. 
• Ha kunskap om brandspridningsförlopp i skog och mark. 
• Bekämpa gräsbrand på äng, i vägslänter, mindre fält eller motsvarande. 
• Bekämpa mindre brand (till exempel buskar eller markväxter) inom ett 100 m2 

stort område i skogsterräng i tidigt skede. 

Utökad förmåga 
• Påbörja släckning av bränder i skog och mark i ett cirka 5 000 m2 (0,5 ha) stort 

område, maximalt 300 meter från farbar väg. 

Specialiserad förmåga 
• Bistå med utrustning för släckning av bränder i skog och mark i cirka 10 ha stort 

område. 

Brand i fordon 
Bränder i fordon kan uppkomma i hela förbundet. De troligaste anledningarna är 
anlagd brand eller i samband med trafikolycka. Effekterna som avses uppnås med 
förmågan är att släcka en uppkommen brand som hotar att sprida sig till annat 
fordon eller byggnad eller som blockerar en väg utan att skapa en miljöskada. 

Grundläggande förmåga 
• Släckning av personbil med hjälp av pulver, vatten eller detergentskum. 

Utökad förmåga 
• Släckning av fordon med hjälp av vattenkanon eller alkoholresistent skum. 

8.2.4 Trafikolycka 
Med trafikolycka avses olyckor på väg inklusive personbil och tunga fordon samt 
olyckor med spårbunden trafik, flyg- eller fartygstrafik. 

Vägtrafikolycka 
Vägtrafikolyckor kan ske i hela förbundsområdet. Effekterna som avses att uppnås 
med förmågan är att inom en timme få de olycksdrabbade omhändertagna till 
sjukhus. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Grundläggande förmåga vid trafikolycka med personbil 
• Avspärrning av väg. 
• Stabilisering av personbil. 
• Förhindra att brand uppkommer genom; 

– Avlägsnande av tändkällor 
– Uppsamling av drivmedel 

• Skapa tillträde till skadad person som inte är fastklämd. 
• Genomföra enklare klippning. 
• Vara väl förtrogen med olika uttagningsmetoder. 
• Akut omhändertagande av skadad (till dess att ambulans är på plats). 

Utökad förmåga vid trafikolycka med personbil 
• Skapa tillträde till och utföra losstagning av fastklämd person i personbil. 
• Genomföra avancerade klippning. 
• Lyft av personbil. 
• Vara väl förtrogen med olika losstagningsmetoder, oavsett om fordonet befinner 

sig på hjul, sida eller tak. 

Specialiserad förmåga vid trafikolycka med tungt fordon 
• Stabilisering av tungt fordon. 
• Lyft av tungt fordon. 
• Skapa tillträde till och utföra losstagning av fastklämd person i tunga fordon. 
• Vara väl förtrogen med olika losstagningsmetoder, oavsett om det tunga 

fordonet befinner sig på hjul, sida eller tak. 

Spårbunden olycka 
Vid olyckor med spårbunden trafik har förbundet förmågan att genomföra 
arbetsjordning inom de stationsområden där det finns järnvägsspår. Vidare finns 
transportförmågor i svår terräng. 

Flygolycka 
Vid flygolyckor har förbundet förmåga att i samverkan med respektive flygplats 
genomföra räddningsinsatser mot de luftfartyg som trafikerar respektive flygplats. 
Detta både med avseende att släcka uppkomna bränder och inledande livräddande 
åtgärder. 

Fartygsolycka 
Vid fartygsolyckor har förbundet förmågan att genomföra räddningsinsatser vid 
bränder och olyckor som involverar fartyg i storleken av en fritidsbåt eller liknande, 
storlek upp till 12 meter. Vid en olycka som involverar ett större fartyg på kommunalt 
vatten eller vid grundstötning har förbundet förmåga att begränsa skador i form av 
släckning av mindre bränder, livräddande insatser, länsning samt länspumpning. 

Vid en omfattande fartygsolycka har förbundet förmåga att ta emot 
räddningsresurser från övriga länet och riket samt att leda räddningsinsatsen. 

8.2.5 Olycka med farliga ämnen 
Olycka med farliga ämnen avser utsläpp av farligt ämne, brand i brandfarlig vätska 
samt oljeutsläpp i vatten. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Utsläpp av farligt ämne 
Grundläggande förmåga vid utsläpp av farligt ämne 
• Vara väl förtrogen med olika typer av märkning och skyltning med avseende på 

farliga ämnen. 
• Bedöma riskområdets utbredning utifrån beslutsstöd. 
• Spärra av riskområde och utrymma olycksplats. 
• Känna till kritiska faktorer för när det är möjligt samt kunna undsätta person i 

område med farligt ämne i branddräkt och tryckluftsapparat. 
• Indikera brandfarliga ämnen, radioaktiv strålning och minskad syrehalt. 
• Genomföra livräddande insatser i branddräkt och tryckluftsapparat. 
• Genomföra livräddande sanering av enstaka person. 
• Genomföra grovsanering av egen personal. 
• Uppsamling och sanering av mindre spill. 

Utökad förmåga vid utsläpp med farliga ämnen 
• Verka i kemskyddsdräkt. 
• Undsätta enstaka person vid utflödet. 
• Begränsa skadeutbredning och utflöde av utsläppt ämne; 

– God kännedom om metodik för att genomföra åtgärder på skadeplats enligt 
CBRNE instruktion (typ-åtgärder finns där listade per farlighetsklass). 

Specialiserad förmåga 
• Utökad indikeringsförmåga som motsvarar större delen av de prioriterade 

industrikemikalierna, radioaktiv strålning och minskad syrehalt. 
• Vara väl förtrogen med och ha material samt metoder för användandet av 

specialutrustning på kemcontainer (endast Vänersborg). 
– God kännedom om metodik för att genomföra åtgärder på skadeplats enligt 

CBRNE-instruktion. 
• Upprätta saneringsplats (endast Brålanda). 

Brand i brandfarlig vätska 
Grundläggande förmåga 
• Genomföra släckinsats mot brand i brandfarlig vätska med pölstorlek cirka 2 m2. 

Specialiserad förmåga 
• Genomföra släckinsats mot brand i brandfarlig vätska där pölstorleken är cirka 

300 m2. 
• Genomföra släckinsats mot cistern med brandfarlig vätska där storleken på 

cisternen är cirka 50 m2. 
• Genomföra släckinsats mot cisterninvallning med brandfarlig vätska där storleken 

på invallningen är cirka 135 m2. 

Oljeutsläpp i vatten 
Specialiserad förmåga 
• Varav väl förtrogen med delregional oljeskyddsplan. 
• Vara väl förtrogen med utrustning om metodik vid utsläpp av olja i vatten. 
• Genomföra cirkulär formad inlänsning av fartyg upp till en storlek av 110 meter. 
• Genomföra styrande länsning i strömmande vatten. 
• Genomföra absorberande länsning i ej strömmande vatten. 
• Genomföra skydd av stränder. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

8.2.6 Naturolycka 
Med naturolycka avses olyckor relaterade till extremt väder, översvämning eller ras 
och skred. 

Extremt väder 
Vid olyckor till följd av extremt väder har förbundet förmågan att framföra fordon i 
svår terräng för att ta sig till olycksplatser eller hjälpbehov. 

Översvämning 
Förbundet har vid begränsade översvämningar förmåga att begränsa vattnets 
utbredning via avledning eller pumpning, detta via samma förmågor som finns för 
brandvattenförsörjning vid bränder. Förbundet har förmåga att utrymma och 
undsätta personer inom det översvämmade området genom samma förmågor som 
finns vid vattenlivräddning. Klimatförändringar kan leda till behov av ökad förmåga. 

Vid en omfattande översvämning har förbundet förmåga att ta emot 
räddningsresurser från övriga länet och riket samt att leda räddningsinsatsen. 
Förbundet har inga egna resurser för invallning. 

Ras och skred 
Vid ett ras eller skred har förbundet förmågan att kunna vidta de initiala 
räddningsåtgärder som begränsar skadorna och hindrar följdolyckor, såsom räddning 
av enstaka synliga, lätt fastklämda personer och avspärrning av olycksområdet. 
Förmågor avseende räddning vid tunga fordon kan till viss del fylla detta behov. 

Vid ett omfattande ras eller skred har förbundet förmåga att ta emot 
räddningsresurser från övriga länet och riket samt att leda räddningsinsatsen. 

Transportförmåga i svår terräng 
Av ovan nämnda naturolyckstyper, men även andra, uppkommer ett behov av 
transportförmåga i svår terräng vilket beskrivs nedan. 

Grundläggande transportförmåga i svår terräng 
• Vara väl förtrogen med att orientera sig i skog och mark. 
• Framkomlighet i väglös terräng. 
• Framkomlighet på dåliga vintervägar med snökedjor. 
• Transportera lös materiel. 
• Upprätta försörjningslinjer på större insatser. 
• Transportera en skadad på ambulansbår under enklare förhållanden. 
• Transportera 200 liter vatten för mindre bränder samt vattna av 

begränsningslinjer längs med stigar och liknande. 

Utökad transportförmåga i svår terräng 
• Vara väl förtrogen med att orientera sig i skog och mark. 
• Framkomlighet i väglös terräng på stig, åker, traktorstig eller motsvarande och 

snötäckt mark. 
• Transportera större mängd lös material. 
• Transportera 15 personer (endast Trollhättan). 
• Transportera ambulansbår samt vårdare. 
• Upprätta försörjningslinjer på större insatser 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Specialiserad förmåga transporter på vatten 
• Vara väl förtrogen med navigering och orientering i de kommunala vattnen inom 

förbundsområdet. 
• Bistå insats med båttransport oavsett avstånd från land. 
• Transportera större mängd lös material. 
• Transportera ambulansbår samt vårdare. 
• Upprätta försörjningslinjer på större insatser. 

8.2.7 Drunkning 
Grundläggande förmåga 
• Vara väl förtrogen med navigering och orientering i de kommunala vattnen 

närmast stationsområdet. 
• Livräddning med simmande ytlivräddare med hansabräda. 
• Genomföra neddykning till maximalt 4 meters djup vid klar sikt. 
• Genomföra islivräddning med överlevnadsdräkt och hansabräda. 
• Genomföra håltagning i bärande tjock is i syfte att livrädda person under isen. 
• Eftersök av försvunnen person i strandnära vatten samt markera funnen person 

eller sökt område. 

Utökad förmåga 
• Genomföra livräddning med ytlivräddare i båt. 

8.2.8 Nödställd person 
Med nödställd person avses någon som är fast i terräng, under mark eller på hög 
höjd. 

Grundläggande förmåga 
• Genomföra arbete på tak med personlig skyddsutrustning enligt instruktion för 

taksäkring. 

Specialiserad förmåga rappelering 
• Förflytta sig till skadad eller oskadad person på svårtillgänglig plats (exempelvis 

master, broar, bergssidor, schakt, kranar, vindkraftverk med mera), på en höjd av 
max 150 m. 

• Med hjälp av repteknik kunna säkra och evakuera personer/djur i svår 
belägenhet till säker plats (vertikal eller horisontell riktning). 

• Genomföra komplicerade arbeten på tak, till exempel rigga säkerhetssystem, 
arbete vid stormskador, skapa taljsystem för säkring och lyft. 

8.2.9 Hot om suicid 
Grundläggande förmåga 
• Kunskap i att samtala med suicidal person. 

8.2.10Djurlivräddning 
Grundläggande förmåga 
• Känna till tamdjurs beteende i allmänt tillstånd och i stressade situationer. 
• Vara medveten om vilka säkerhetsåtgärder (risker) som man måste beakta vid 

arbete med djur. 
• Akuta åtgärder för djurräddning vid trafikolyckor och evakuering från ladugårdar. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Utökad förmåga 
• Genomföra och vara väl förtrogen med lyft av djur i olika former som exempelvis 

slangar, tampar, släplyft och liknande. 

8.2.11Dammhaveri 
Förbundet arbetar med att bygga upp den förmåga som krävs enligt den regionala 
beredskapsplanen för dammhaveri. Detta görs genom framtagande av en lokal 
beredskapsplan samt utbildning av personal. Förmågan består i åtgärder för att 
kunna varna allmänheten, livräddning av personer i flodvågen i närhet till strand 
samt undsättning av nödställda. 

8.2.12Explosion 
Vid en explosion har förbundet förmågan att vidta de initiala räddningsåtgärder som 
begränsar ytterligare följdskador såsom avspärrning av olycksplats, livräddning samt 
att i samråd med övriga aktörer och experter genomföra riskbedömningar. 

Förbundet saknar till stor del förmåga att röja rasmassor eller genomföra inträngning 
i stängda utrymmen under rasmassor. Förmågor avseende räddning vid tunga fordon 
kan till viss del fylla detta behov.  Förbundet planerar att genomföra utbildning och 
samverkan avseende förmågehöjning vid denna typ av olyckor. 

8.2.13Infrastruktur- eller byggnadskollaps 
Vid en byggnadskollaps har förbundet förmågan att vidta de initiala 
räddningsåtgärder som begränsar ytterligare följdskador såsom avspärrning av 
olycksplats. 

Förbundet saknar till stora delar förmågan att röja rasmassor eller genomföra 
inträngning i stängda utrymmen under rasmassor. Förmågor avseende räddning vid 
tunga fordon kan till viss del fylla detta behov. Förbundet planerar att genomföra 
utbildning och samverkan avseende förmågehöjning vid denna typ av olyckor. 

8.2.14Social oro, pågående dödligt våld och terror 
Vid social oro, pågående dödligt våld eller terrorhändelse har förbundet förmågan att 
genomföra vissa räddningsinsatser exempelvis mot explosioner, anlagda bränder 
eller sjukvårdsuppdrag. 

8.2.15Fördjupad beskrivning förmåga till utrymning via fönster 
med hjälp av kommunens stegutrustning 
Samtliga hel- och deltidsstationer har tillgång till utskjutsstege för att kunna bistå vid 
utrymning. På stationerna i Trollhättan och Vänersborg finns höjdfordon för 
livräddning. Det betyder att samtliga tätorter som finns i tabell 8 nås inom 20 
minuter med utskjutsstege. Trollhättan och Vänersborgs tätorter nås inom 10 
minuter med höjdfordon. 

Velanda och Åsaka nås delvis inom 10 minuter med höjdfordon. För ytterligare 
information om någon plats kan nås inom ett visst tidsspann hänvisas till förbundets 
körtidsanalys. 
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Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

8.3 Ledning i räddningstjänst 
Förmågan till strukturerad och kompetent ledning utgör grunden för att genomföra 
effektiva räddningsinsatser. Genom avtal ingår förbundet i ett gemensamt 
räddningsledningssystem tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
och Räddningstjänsten Orust. Ledningscentralen (LC Fyrbodal) utgör det fysiska navet 
i räddningsledningssystemet. 

Kartan visar det geografiska området för det gemensamma ledningssystemet. 

8.3.1 Övergripande ledning 
Räddningsledningssystemet i sin helhet har som huvuduppgift att bland annat 
bedöma resursbehov, prioritera vid flera samtidigt pågående händelser, 
resursallokera, leda, initiera och delta i samverkan med andra räddningstjänster, 
kommuner och myndigheter samt att genomföra omvärldsbevakning för att proaktivt 
kunna agera och vidta åtgärder när så bedöms nödvändigt. 

För att säkerställa räddningsledningssystemets funktionalitet vid omfattande 
och/eller ett stort antal samtida räddningsinsatser samt vid störningar på tekniska 
stödsystem, finns samverkansavtal med räddningsledningssystemen hos 
Räddningstjänstförbunden Östra/Västra Skaraborg (här benämnt LC RÖS) samt 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (här benämnt LC SMS). 

Vid räddningsinsats/-er inom ansvarsområde för LC Fyrbodal disponerar 
räddningsledningssystemet de gemensamma resurserna gränslöst och dessa kan 
således omgående sättas in i hela räddningsledningssystemets geografiska 
ansvarsområde. I räddningsledningssystemet ingår vakthavande räddningschef samt 
vakthavande befäl. De i räddningsledningssystemet ingående samlade resurserna 
som krävs för att säkerställa ledningsfunktioner i form av insatsuppföljning – 
händelsevärdering – larmvärdering samt övrigt ledningsstöd, bedöms att med minst 
sex personer kunna bemannas under 14 dygn. Detta med utgångspunkt i 
räddningsledningssystemets stabsinstruktion. 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

Med stöd av LC RÖS och/eller LC SMS är bedömningen att förmågan till bemanning 
kan utökas till minst 14 dygn. 

Förbundets räddningschef är ansvarig för den del av verksamheten som berör 
förbundets medlemskommuner. 

Räddningsledningssystemet har erforderliga teknikplattformar för inkallning av egna 
personalresurser, utalarmering samt kommunikation med egna och externa 
samverkansresurser. Ledningscentralerna LC RÖS och LC SMS utgör funktionell och 
teknisk redundans för verksamheten i den egna ledningscentralen (LC Fyrbodal). 

8.3.2 Ledning av räddningsinsatser 
Hos huvuddelen av räddningsstyrkorna inom ledningssystemet finns styrkeledare 
med kompetens som räddningsledare för mindre icke komplexa räddningsinsatser. 
Denna resurs kan vid större insatser inneha rollen sektorchef eller annan stödjande 
roll inom ledningssystemet. Inom ledningssystemets geografiska ansvarsområde 
tjänstgör alltid tre insatsledare. 

Utifrån riskerna inom ledningssystemets geografiska ansvarsområde samt 
frekvensens av räddningsinsatser där behovet har funnits så bedöms det inte finnas 
fog för upprättandet av funktionen regional insatsledare. Skulle detta behov uppstå 
avses detta främst avhjälpas genom nyttjandet av en av de befintliga tre 
insatsledarna eller genom samverkan med närliggande ledningssystem genom avtal. 
Förutom att agera i rollen räddningsledare kan dessa verka i rollerna storsektorchef, 
insatschef och i övriga stödjande roller. Vid varje räddningsinsats görs en bedömning 
av insatsens ledningsbehov. Ledningssystemets samlade brandbefälsresurser utgör 
grund för tillgång till ledningsresurser. 

Vakthavande befäl som jobbar i ledningscentralen (LC Fyrbodal). 
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Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

I tabellen nedan redovisas uppskattad tidsåtgång mellan inkommet larm fram till att 
ledningsresurser kan påbörja ledningsarbetet. Tabellen redovisar även insatstid för 
olika ledningsnivåer. 

Tabell 12. Anspänningstid samt insatstid för olika ledningsnivåer. 
Ort/station Funktion Anspännings 

tid 
Insatstid 
inom 
tätort 

Insatstid 
inom 
stations 
område 

Insatstid 
inom 
förbunds 
området 

Brålanda Styrkeledare 6,0 min < 10 min < 20 min 
Färgelanda 
Högsäter 
Sjuntorp 
Vargön Styrkeledare 5,0 min < 10 min < 20 min 
Mellerud Styrkeledare FIP 1,5 min < 10 min < 20 min 
Trollhättan 
Vänersborg 

Styrkeledare 1,5 min < 10 min < 20 min 

LC Fyrbodal Vakthavande 
befäl 

1,5 min 1,5 min 

Beredskap i 
hemmet 

Vakthavande 
befäl i beredskap 

1,5 min < 1,5 tim 

Beredskap i 
hemmet 

Insatsledare 
NÄRF 

1,5 min < 1 tim 

Beredskap i 
hemmet 

Insatsledare 
RMB eller Orust 

1,5 min < 1,5 tim 

Beredskap i 
hemmet 

Vakthavande 
räddningschef 

1,5 min < 1,5 tim 

Vid utökat behov av ledningsresurser kan ledningssystemets sekundära 
samverkanspartners bistå förbundet med ledningsresurser i form av minst två högre 
befäl inom maximalt 2,5 timmar inom hela förbundets geografiska ansvarsområde. 

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
Förbundet har förmåga att som mest genomföra räddningsinsatser på åtta 
oberoende olycksplatser där olyckan har ett hjälpbehov som kan avhjälpas av en 
räddningsstyrka. Förmågan bedöms utifrån antalet beredskapssatta räddningsstyrkor 
som har en styrkeledare med räddningsledarkompetens. 

Om en olycka har ett hjälpbehov som överstiger det som en räddningsstyrka klarar av 
att hantera har förbundet förmågan att genomföra en sådan räddningsinsats. 
Förmågan bedöms utifrån antalet beredskapssatta insatsledare. Skulle två eller fler 
sådana händelser pågå samtidigt finns upprättade avtal med närliggande 
räddningstjänster för att erhålla ytterligare insatsledare under tiden till dess att en 
avlösande person med insatsledarkompetens kan tas i tjänst. 

Vid flera samtidiga räddningsinsatser eller vid en omfattande räddningsinsats är det 
hjälpbehovet på olycksplatsen och antalet tillgängliga resurser som styr när 
förbundets egna resurser överstigs. En ambition som förbundet eftersträvar är att 
alltid ha en räddningsstyrka i beredskap i respektive kommun, vilket medför att hela 
förbundsområdet nås inom 30 minuter. Som stöd för systemledningen har därför 
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–Räddningstjänst förmåga och verksamhet 

vissa principer för systemledning tagits fram, se Stabsinstruktion – Beredskapsnivåer 
för operativ systemledning. 

Om resursbehovet överstiger förbundets egen kapacitet erhålls stöd i första hand av 
räddningstjänster anslutna till ledningscentralen LC Fyrbodal. Vidare finns fastslagna 
förfaranden för begäran om förstärkning, dels inom länet dels mellan län, se 
Riktlinjer för förstärkningsresurser Räddningstjänsterna Västra Götaland. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar 
av landet. Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänst under krigstid som enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) åvilar medlemskommun. Enligt LSO ska 
kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap även ansvara för: 

1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 

2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 
stridsmedel. 

3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de 
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras. 

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

Under höjd beredskap får länsstyrelsen föreskriva om undantag från de 
behörighetskrav som krävs för räddningsledare, enligt lagen om skydd mot olyckor 
3 kap 9 §. Vidare har länsstyrelsen rätt att besluta om användning av personal inom 
en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna 
kommunen (förbundet), för omfördelning mellan kommunerna i länet. 

Förbundet ska följa centrala och regionala direktiv och riktlinjer inom området samt 
arbeta vidare med nödvändig planering och förmågeförbättring. Arbetet ska bedrivas 
i samverkan med förbundets medlemskommuner samt länsstyrelsen. En utförligare 
beskrivning av förbundets verksamhet och förmåga under höjd beredskap finns 
beskriven i sekretessbelagd bilaga. 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

9 Uppföljning, utvärdering och lärande 
9.1 Uppföljning av handlingsprogram 

Uppföljning av handlingsprogram sker genom att verksamheten följs upp enligt 
fastställda rutiner och fastställd tidsplan. 

Förbundets styrdokument för verksamhetsmål respektive internkontroll grundar sig 
bland annat på målen i förbundets handlingsprogram. Uppföljning och rapportering 
sker genom tertialrapport (januari-april), delårsrapport (januari-augusti), 
internkontrollrapport samt årsredovisning. 

9.2 Undersökningsrapport 
Efter avslutad räddningsinsats ska förbundet se till att olyckan undersöks. Detta för 
att i skälig omfattning klargöra orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. Förbundet har tagit fram ett styrdokument för dessa 
undersökningar. 

En grundläggande olycksundersökning görs av räddningsledaren i respektive 
undersökningsrapport. Vid behov, utifrån fastställda kriterier, genomförs en 
fördjupad utredning av antingen intern eller extern utredare. 

9.3 Lärande 
För att kontinuerligt kunna tillgodose målsättningen i lagstiftningen om att effektivt 
kunna bekämpa eller förebygga bränder eller andra olyckor krävs att lärdomar dras 
efter genomförda insatser. Detta genomförs på olika sätt enligt följande: 

• Avstämning och utvärdering på veckomöten och vid överlämningar. 
• Erfarenhetsutbyten inom och mellan grupper av funktioner. 
• Lagstadgad utvärdering inom ramen för undersökningsrapporter. 
• Omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer. 

Under framtagandet av detta handlingsprogram har det konstaterats att förbundet 
till viss del behöver utveckla arbetet med att ta vara på erfarenheter efter 
genomförda händelser. Detta kan exempelvis genomföras genom att utveckla 
förbundets arbete med analys och statistik. 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Bilaga A. Dokumentförteckning 
Följande dokument ligger till grund för handlingsprogrammet: 

• Riskanalys 
• Riktlinje för kompetenskrav inom NÄRF 
• Riktlinje för planering av tillsyn 
• Riktlinje för olycksutredning 
• Planering för höjd beredskap (sekretessbelagd) 
• Beredskapsnivåer för operativ systemledning 
• Gemensam operativ systemledning 
• Körtidsanalys 
• Samrådsredogörelse 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Bilaga B. Beskrivning av samråd 
Förbundet har genomfört samråd genom formell remiss med följande aktörer: 

Medlemskommuner 
Färgelanda kommun – Remissvar har inkommit. 
Melleruds kommun – Remissvar har inkommit. 
Trollhättans Stad – Remissvar har inkommit. 
Vänersborgs kommun – Remissvar har inkommit. 

Övriga kommuner 
Alingsås kommun 
Bengtsfors kommun 
Dals-Ed kommun – Remissvar har inkommit. 
Essunga kommun 
Grästorps kommun 
Lidköpings kommun 
Lilla Edets kommun 
Munkedals kommun – Remissvar har inkommit. 
Uddevalla kommun 
Åmål kommun 

Räddningstjänster 
Räddningstjänsten i Dals-Ed 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän – Muntliga synpunkter har inkommit 
Räddningstjänsten Orust 
Räddningstjänsten Västra Skaraborg – Remissvar har inkommit. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg – Remissvar har inkommit. 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Räddningstjänsten Bengtsfors 
Räddningstjänsten Åmål 

Myndigheter 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Remissvar har inkommit. 
Försvarsmakten 
Länsstyrelsen i Västra Götaland – Remissvar har inkommit. 
Sjöfartsverket – Remissvar har inkommit. 

Trafikverket 
Kustbevakningen sydväst – Remissvar har inkommit. 
Polismyndigheten – Remissvar har inkommit. 

Övriga 
SOS Alarm 
NU-sjukvården, ambulans 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Samrådsredogörelse 
En separat samrådsredogörelse har upprättats där samtliga synpunkter på remissen 
har besvarats. De flesta synpunkter har varit av redaktionell art. Nedan följer ett 
urval av synpunkter som medfört förändringar eller där det finns olika ståndpunkter 
mellan förbundet och remitterad aktör. 

Färgelanda kommun 
Färgelanda kommun har i sitt yttrande angett att de gärna skulle se fler exempel från 
varje medlemskommun avseende trygghetsskapande åtgärder. Vidare anser de att 
insatstiden till tätorten Stigen inte är längre än till övriga delar av kommunen, detta 
eftersom körtiden inte är längre. 

Förbundet har inte genomfört någon förändring av handlingsprogrammet till följd av 
synpunkterna. Detta då uppgifterna baseras på förbundets körtidsanalys som har 
tagits fram bland annat utifrån vägdata från Trafikverket. 

Kustbevakningen 
Kustbevakningen anger i sitt yttrande att de gränser som anges i bilaga C inte 
stämmer överens med vad som anges i MSB:s handbok om att enligt 3 kap. 8 § andra 
stycket i LSO lämna uppgifter om hamnar och deras gränser i vatten. Det saknas flera 
hamnar som ligger under det kommunala ansvaret. Vidare anger Kustbevakningen 
att det är viktigt att dessa gränser är tydligt redovisade. 

Förbundet har inte genomfört någon förändring av handlingsprogrammet till följd av 
synpunkten. Förbundet har genomfört efterforskningar för att se om det finns några 
ytterligare kommunala hamnar inom förbundsområdet, utan att hitta några nya 
hamnar. 

Melleruds kommun 
Melleruds kommun anger i sitt yttrande att ansvarsfördelningen som anges på sida 5 
i remissutgåvan av handlingsprogrammet är fel (sidan 6 i denna version). Kommunen 
vill ha en förändring i skrivelsen om ansvar för särskilt riskutsatta personer så att det i 
stället återspeglar ansvaret för särskilt riskutsatta personer i kommunens omsorg. 

Förbundet har uppdaterat handlingsprogrammet utifrån denna synpunkt enligt 
kommunens förslag. 

Melleruds kommun anger även att förmågan för räddningsstyrkan i Åsensbruk 
behöver beskrivas tydligare. Detta särskilt då Åsensbruk anges som ett område med 
förhöjd brandrisk. 

Förbundet har uppdaterat handlingsprogrammet utifrån denna synpunkt. En ny 
förmågebeskrivning har upprättats som benämns ”Första insatsåtgärd” i 
avsnitt 8.2.1. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
MSB anger i sitt yttrande att den övergripande beskrivningen av kommunens risker 
kan utvecklas. Vidare anser MSB att beskrivningen av kommunens förmåga till 
utrymning via fönster behöver bli tydligare. 

Förbundet har uppdaterat handlingsprogrammet utifrån dessa synpunkter. 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Trollhättans stad 
Trollhättans stad anger i sitt yttrande att handlingsprogrammet kan kompletteras 
med en närmare tidsangivelse avseende förmågehöjning vid olyckor i form av 
infrastruktur- eller byggnadskollaps och explosioner. 

Förbundet har inte genomfört någon uppdatering av handlingsprogrammet. Frågan 
kommer att hanteras i förbundets styrdokument för verksamhetsmål. 

Vänersborgs kommun 
Vänersborgs kommun anger i sitt yttrande vikten av att möta behovet av information 
till allmänhet och invånare samt att de saknar lydelse kring förbundets 
kommunikationsplan. 

Förbundet har uppdaterat handlingsprogrammet utifrån denna synpunkt. 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Bilaga C. Hamnar och dess gränser i vatten 
Staten har ansvaret för sjöräddning avseende liv och miljö i Vänern. Undantag gäller 
för hamnområden där ansvaret ligger på kommunerna. Nedan visas kartor för de 
aktuella hamnområdena med kommunalt ansvar som är placerade inom Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska upptagningsområde. 

Vänersborgs hamnanläggning/Vassbotten 
Karta med avgränsning hamnanläggning Vänersborg/Vassbotten. Område nedanför 
röd linje är kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 

Göta Älv-Vargön 
Karta avgränsning inlopp Göta älv-Vargön vid Stålbron. Område nedanför röd linje är 
kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Dalbergså 
Karta avgränsning Dalbergsåns utflöde i Vänern. Område till vänster om röd linje är 
kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 

Sunnanå 
Karta avgränsning Sunnanå hamnanläggning i Mellerud. Område till vänster om röd 
linje är kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 
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Uppföljning, utvärdering och lärande 

Holmsån 
Karta avgränsning Holmsåns utflöde i Vänern. Område till vänster om röd linje är 
kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 

Köpmannebro 
Karta avgränsning Köpmannebro-Vänern. Område till vänster om röd linje är 
kommunalt ansvar. 

Karta: Lantmäteriet 
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Tue, 27 Dec 2022 13:34:14 +0000
To:                                      kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); 
kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se; kommun@ockero.se; kommun@stenungsund.se; 
kommun@tjorn.se; Kommunen; kommunstyrelsen@alingsas.se; kontakt@molndal.se; 
kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:                                      Diarium
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 174. Plan och detaljbudget för 
GR 2023
Attachments:                   Protokollsutdrag § 174.pdf, Ärende 11 - Plan och detaljbudget för GR 2023.pdf

Till 
Kommunstyrelsen 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

Här expedieras beslut § 174 samt handling från Göteborgsregionens (GR:s) 
förbundsfullmäktige 2022-12-13 enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 

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

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2022-12-13 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 174. Plan och detaljbudget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00240 

Beslut 

Plan och detaljbudget för GR 2023 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, förlängd att gälla 

även under 2024, och som antogs av förbundsfullmäktige i juni 2019. Den 

strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för 

Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet. 

Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas 

uppföljning av verksamheten under året.   

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

  

 

 

Jonas Ransgård 

Justerare       

 

 

Ronnie Bryngelsson 

Justerare 
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Förbundsfullmäktige– ärende 11 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-10-16, Diarienummer: 2022-00240 

Datum: åååå-mm-dd  

 
Plan och detaljbudget för GR 
2023 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att GR och våra 

medlemskommuner skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga 

konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har 

verksamheten kommit att påverkas av faktorer som vi inte råder över. På kort 

tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget 

i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för 

Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och 

framtidsutsikterna för våra svenska kommuner. Inflationstakten har drivits 

upp till historiska nivåer och kommer att innebära utmaningar för oss alla. 

 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, och som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex 

långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i 

det regionala arbetet. Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för 

avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Planen beskriver inte 

allt som görs inom GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska 

följas upp. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden 

för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutnings-

vis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk (kommunal) 

hushållning och detaljbudget.  

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt 

resultatbudget 2023 

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det 

årliga detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande 

transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala 

uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till 

grund för hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i 

detaljbudgeten.  
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Förbundsfullmäktige – ärende 11 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-10-16, Diarienummer: 2022-00240 

  

 

 

GR lägger en underbalanserad budget 2023 på 800 tkr kopplat till 

Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. Ett större arbete genomfördes 

redan under 2021 och nu genomförs ytterligare insatser i syfte att säkra 

antagningsprocesserna för lång tid framöver. Dessa kostnader som investeras i 

INDRA under det kommande året (1 700 tkr) avräknas dock från de 

öronmärkta medlen i GR:s egna kapital och som erhållits från tidigare tecknat 

samverkans-avtal med STORSTHLM 2017. GR:s övriga verksamheter beräknas 

leverera ett positivt resultat på 900 tkr.  

 

Helårsprognosen för innevarande år (år 2022) är +1 350 tkr. 

 

Plan och detaljbudgeten för 2023 blev fackligt samverkad 2022-10-24. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson 

Ekonomichef 
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 438. Plan och detaljbudget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00240 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, förlängd att gälla 

även under 2024, och som antogs av förbundsfullmäktige i juni 2019. Den 

strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för 

Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet. 

Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas 

uppföljning av verksamheten under året.   

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Marina Johansson  

Justerare 
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Plan och detaljbudget 2023

Den här planen beskriver vilka delar av Göteborgsregionens (GR) verksamhet som 
särskilt ska följas upp under 2023. Utgångspunkten är de utmaningar som har 
definierats i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Under 2023 ska elva fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusområdena är kopp-
lade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. I vissa fall är ett fokusområde 
relevant för att möta flera av utmaningarna.
 Ett syfte med uppföljningen är att underlätta för beslutsfattare att få insyn i GR:s verksamhet. 
Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att analysera aktiviteters kvalitet och resultat skapar 
vi ett underlag för lärande som leder till utveckling.
 Under 2023 kommer GR att driva processer och genomföra aktiviteter som utgår från upp- 
draget såsom det är beskrivet i förbundsordningen. Det handlar till exempel om att skapa mötes- 
arenor, erbjuda kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt tillsammans med kommunerna. 
Det handlar också om myndighetsutövande i form av den regionala gymnasieantagningen. Många 
av dessa aktiviteter är en del av en löpande verksamhet och kommer inte att redogöras för här.
 I uppföljningen beaktar GR den gemensamma regionala utvecklingsstrategin för Västra Göta-
land – RUS 2030. Strategin beskriver övergripande mål för vad aktörer tillsammans ska uppnå 
till 2030. Det finns flera kopplingar mellan GR:s verksamhet och RUS. Det gäller långsiktiga pri-
oriteringar som att bygga kompetens och öka inkluderingen samt kraftsamlingar som fullföljda 
studier, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna 
står högt upp på agendan också här. Inom ramen för Västra Götalandsregionens (VGR) arbete 
med Klimat 2030 har samtliga kommuner inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och 
växlar upp arbetet med hjälp av särskild finansiering från VGR.
 GR verkar för en hållbar tillväxt och det finns också flera kopplingar i vår verksamhet till de 17 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
 Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen 
för året. I delårsrapporten i april tas endast eventuella avvikelser upp. Utöver detta följs den eko-
nomiska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s förbunds-
ledningsgrupp.
 Förbundsfullmäktige har under 2022 beslutat att förlänga den strategiska inriktningen till och 
med år 2024. Härigenom får de nyvalda politikerna inför mandatperioden 2023–2026 möjlighet 
att vara med och påverka innehållet i nästa strategi. Under 2022 tog förvaltningen fram ett antal 
kunskapsunderlag, dels en uppföljning av ”Hållbar tillväxt” från 2013, dels andra underlag av be-
tydelse för storstadsregionens fysiska miljö med fokus på att kunna möta och stimulera tillväxten. 
De utgör underlag för genomförande av en rådslagsrunda i medlemskommunerna under 2023.
 Under år 2023 kommer GR att särskilt fördjupa uppföljningen kring ett av fokusområdena: 
Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Läs mer 
under detta fokusområde. 

Inledning
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Elva fokusområden
Under 2023 ska elva fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusom- 
rådena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Utmaning: Fysisk planering
Profilera storstadsregionen
Ett effektivt kollektivt resande är av central betydelse för storstadsregionens utveckling. Göteborg, 
Mölndal och Partille har gemensamt tagit fram mål- och strategidokumentet ”Målbild koll 2035” 
som beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet ska utvecklas. Under 
år 2022 initierade GR frågan om att motsvarande processer ska genomföras för hela storstads-
regionen. Arbetet har inletts men behöver drivas i tätt samarbete med medlemskommunerna. 
Specifika insatser under året:

• Inom ramen för uppdraget från det delregionala kollektivtrafikrådet driva arbetet med 
framtagande en utvecklad kollektivtrafikstrategi för storstadsregionen. 

Utmaning: Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv
Strategiskt stöd  |  Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte 
minst på grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden är inne i, där arbetsuppgifter 
förändras och nya kompetenser efterfrågas. Inom såväl privat som kommunal sektor finns en 
stor kompetensförsörjningsbrist som förväntas öka. Under de senaste åren har utmaningar inom 
både den offentliga och privata sektorn gällande nutida och framtida kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet blivit alltmer påtagligt, och behovet av att möta utmaningarna är brådskande. 
 GR bedriver ett strategiskt arbete för att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen inom 
offentlig sektor och näringsliv, bland annat genom etableringen av branschråd inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Nyligen beviljades GR även medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) för att undersöka förutsättningar för ett branschråd inom funktionshinderområdet. 
 GR:s prognos visar att kommunernas personalbehov inom skolan förväntas växa från 30 300 
till 33 300 anställda under perioden 2019–2029. Inom det sociala området förväntas behovet öka 
från cirka 28 300 till 33 600 anställda. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen 
och gymnasieskolan. Utifrån detta görs bedömningen att det är angeläget att kommunerna får 
stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning.     
 Samhällsbyggnadssektorn lider också sedan många år av kompetensbrist. Det rör sig ofta om om-
råden med ett fåtal tjänster per kommun. Lösningen för många kommuner blir att köpa tjänster för
enskilda planer och projekt. De korta externa insatserna gör att det kollektiva lärandet och det 
organisatoriska minnet går om intet. GR arbetar med såväl offentlig som privat sektor i branschråd 
där fokus ligger på kompetensutveckling. Specifika insatser under året:

• Inom GR:s befintliga strukturer söka såväl kort – som långsiktiga lösningar för kompetens-
försörjningen inom samhällsbyggnadssektorn. 

Utveckling av forum och verktyg för kompetensförsörjning  |  Under år 2023 kommer GR bland  
annat att verka för en utveckling av utbildningssystemet för att ge förstärkta möjligheter till livslångt 
lärande för regionens invånare. Särskilt kommer insatser i syfte att säkra kompetensförsörjningen 
hos regionens kommuner och näringsliv att följas upp. Specifika insatser under året är:
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• Fortsatt vidareutveckling av Gymnasiedagarna & Future Skills som en mötesplats för att 
framtidsrusta elever samt stödja både skola och arbetsliv genom att bygga kvalitetssäker 
information och engagemang kring gymnasievalet. 

• Fortsatt ansvar för koordineringen av kompetensråd för näringslivet kopplat till  
kommunernas kompetensförsörjningsuppdrag. 

• Fortsatt utveckling av insatser som rör förskolans och skolans kompetensförsörjning  
genom branschråden för förskola och grundskola. 

• Bevaka och bidra till att möjliggöra insatser inom livslångt lärande kopplat till nationella 
satsningar såsom omställningsstudiestödet samt andra nationella eller regionala priorite-
ringar inom kompetensförsörjning. 

• Fortsatt utveckling av nya koncept och samarbeten för prao och andra former av praktik,  
inklusive digitala koncept och samarbeten, för att ytterligare stärka kommunernas  
förutsättningar. 

Dimensionering av utbildningsutbudet  |  Regionens invånare har tillgång till ett brett utbildnings- 
utbud inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som kan ge den kompetens som behövs 
i ett framtida arbetsliv. Under år 2023 kommer GR att följa upp insatser i syfte att ytterligare stärka 
det strategiska övergripande arbetet med att utgöra en relevant partner i kommunernas arbete 
med utbud samt dimensionering av gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud. 
Det gäller även näringslivets behov av kompetensförsörjning. Specifika insatser under året är: 

• Att inom vår regionala samverkan erbjuda en bred ingång till yrkesutbildningarna i syfte att 
kunna förbereda och rusta individen att göra ett mer träffsäkert val av inriktning,  
oavsett utbildningsform, och därigenom minska antalet avbrott. 

• Fortsatt vidareutveckling av branschspecifika och övergripande kompetensråd kopplat till 
utbudsplanering inom gymnasiet och yrkesutbildning för vuxna samt öka attraktionskraften 
inom samtliga åtta branschspecifika kompetensråd. 

Välfärdens kompetensförsörjning  |  En ökad andel äldre i kombinationen med en minskad andel i 
arbetsför ålder innebär att välfärdens kompetensförsörjning är en av de mest angelägna utma-
ningarna att adressera. För att klara detta behöver kommunerna fortsätta att rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare med rätt kompetens. Kompetensutmaningen kommer inte att kunna 
lösas enbart genom rekrytering. Digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter behöver tas 
tillvara för att kommunerna ska kunna klara kompetensförsörjningen i välfärden framöver. GR:s 
personalbehovsprognos visar att behoven ökar mest inom äldreomsorgen. Utifrån detta görs 
bedömningen att det är särskilt angeläget för kommunerna att få stöd i strategisk kompetensför-
sörjning inom vård och omsorg. Specifika insatser under året: 
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• Arbeta proaktivt på nationell nivå för att säkerställa att GR:s medlemskommuners behov 
tillgodoses i den nationella utvecklingen.

• Fortsätta arbetet inom branschråd för äldreomsorg med fokus på strategisk kompetensför-
sörjning av baspersonal. 

• Fortsätta samordna den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. 
• Aktiviteter för att rekrytera, utveckla och behålla personal inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Det handlar bland annat om digital plattform för kompetensutveckling av be-
fintlig personal och gemensam karriärvägsmodell för legitimerad personal. 

• Förstudier om förutsättningarna för ett branschråd funktionshinder, med utgångspunkt i 
det gemensamma arbetet kring titulatur och utbildningskrav som är etablerat sedan tidigare.

• Följa det nationella arbetet med förstudier kring nationella Yrkesresor för äldreomsorg och 
LSS (myndighet och verkställighet). 

• Fortsätta HR-chefsnätverket arbete med en inventering utifrån Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) strategier för att möta kompetensutmaningen.  

Fullföljda studier för alla elever
Att arbeta främjande och förebyggande är avgörande för att alla elever i alla skolformer ska ges 
möjlighet att erhålla en gymnasieexamen eller etablera sig på arbetsmarknaden. Att få en gymna-
sieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska utanförskap i samhället. Sedan 
2011 har GR i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att be-
driva skolutvecklingsprocesser för att fler elever ska fullfölja sina studier och har idag nationellt 
ledande kunskap på området. Även under år 2023 kommer GR att följa upp insatser i syfte att ge 
stöd till skolhuvudmännen i deras arbete med fullföljda studier för alla elever. Specifika insatser 
under året är: 

• Fortsatt utveckling av det regionala kunskapscentret kring fullföljda studier. 
• Genomföra insatser där samverkan står i fokus för att få fler elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) att fullfölja sina studier samt stärka skolpersonals förutsätt-
ningar och kompetens att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier. 

• Initiera och genomföra insatser med fokus på fullföljda studier inom grundskolans  
årskurs 7-9. 

• Genomföra insatser utifrån förstudie med fokus på distansundervisningens påverkan på 
elevers skolanknytning kopplat till framgångsrika arbetssätt inom skolan. 

• Genomföra insatser utifrån förstudie med fokus på Sfi-elevers behov av språkträning i syfte 
att öka möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. 

Förskolans och skolans kvalitetsutveckling
Skollagen reglerar att huvudmän liksom förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten samt analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och 
utifrån det planera och utveckla utbildningen. Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete ska arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig 
utveckling. Utifrån lokala behov och förutsättningar kan verksamheterna hitta sina former och 
rutiner för kvalitetsarbetet, med utgångspunkten att identifiera utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. I syfte att ge stöd till kommunernas arbete 
för en ökad måluppfyllelse inom förskola/skola ska GR särskilt följa upp arbetet med att bidra till 
kommunernas systematiska kvalitetsarbete. Specifika insatser under året är:

• Bevaka och följa de internationella studierna av elevers kunskaper inom områden såsom 
läsförmåga, matematik och naturvetenskap samt demokrati- och samhällsfrågor och digital 
kompetens (PIRLS, PISA, TIMSS, ICCS och ICILS) och utifrån dessa genomföra insatser i 
syfte att bidra till kommunernas kvalitetsarbete.
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• Ta fram regionala underlag som ger en bild av hur det går för eleverna i Göteborgsregionen 
som kan användas för kommunernas erfarenhetsutbyte och gemensamma kunskapsbyggan-
de kring förskolans och skolans måluppfyllelse och kvalitetsutveckling.

• I samverkan med kommunerna följa eventuella konsekvenser av pandemin i form av ut-
bildningstapp och kvarvarande effekter till följd av social isolering som en konsekvens av 
distansundervisning.

Utmaning: Näringslivsutveckling
Mark för näringsliv
Under 2021 togs en regional bild över näringslivsmark fram. Den mark som kommunerna har 
avsatt för näringslivsutveckling räcker inte för de förväntade regionala behoven. Insatserna under 
föregående verksamhetsår ledde inte fram till önskat resultat varför fokusområdet kvarstår under 
året 2023. Specifika insatser under året: 

• Tillsammans med styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad och nätverket för samhälls-
byggnadschefer finna lämpliga lokaliseringar av strategisk regional verksamhetsmark.

Under 2023 är även kompetensförsörjning i fokus för GR:s arbete med näringslivsutveckling.  
Se fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv.

Utmaning: Digital transformation
Förskolans och skolans digitalisering
Det blir mer och mer tydligt att digitaliseringen skär genom alla skikt i samhället, och den digitala 
transformationen innebär möjligheter att arbeta och verka på sätt som tidigare inte varit möjliga. 
Det blir därför av vikt att se digitaliseringen ur detta tvärgående perspektiv, det vill säga att det 
inte är något unikt som sker inom olika områden, utan något som skapar helt nya förutsättningar 
oavsett område vi verkar i.  
 Inom området Förskolans och skolans digitalisering utgör Skolväsendets nationella digitalise-
ringsstrategi en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital 
kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning 
kring digitaliseringens möjligheter. GR erbjuder insatser kopplat till implementeringen av de 
reviderade läroplanerna liksom det vidare arbetet med förskolans och skolans digitalisering. Det 
pågår också ett utvecklingsarbete kring olika systemstöd som syftar till att underlätta kommunernas 
arbete. Med moderna systemstöd och den nationella digitaliseringsstrategins tre fokusområden 
skapas reella förutsättningar för att arbeta med den digitala transformationen, det vill säga hur 
lärande och kunskapsutveckling kan utvecklas och förändras. Under år 2023 kommer GR särskilt 
att följa upp arbetet med att bidra till kommunernas insatser kopplat till förskolans och skolans 
digitalisering och elevernas kunskapsutveckling. Specifika insatser under året:

• Fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning kring olika systemstöd som syftar till att under-
lätta kommunernas arbete med särskilt fokus på digital licenshantering och modernisering 
av antagningssystemet Indra.

• Fortsatt utveckling av befintliga samarbeten med olika aktörer på förskolans/skolans områ-
de kopplat till digital kompetens och digitala lärresurser.

• Fortsatt utveckling och tillgängliggörande av GR:s media- och lärresurstjänst.
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Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
Omställningen till god och nära vård
Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Nära vård är inte en ny 
organisationsform utan handlar om förändrade arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för
individens bästa. Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård blir det möjligt för fler patienter med komplexa 
vårdbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Redan idag utför kommunerna 
en stor del av hälso- och sjukvården, och omställningen till nära vård innebär att alltmer hälso- 
och sjukvård kommer att ges i hemmet samt inom den kommunala vården och omsorgen. GR 
har sedan 2019 haft i uppdrag att stödja kommunerna i omställningen till en nära vård. GR:s 
medlemskommuner har inom ramen för statliga överenskommelserna kring god och nära vård 
beslutat att avsätta viss del av stimulansmedlen för detta uppdrag (2019-2022). Digitalisering och 
välfärdsteknik är också en förutsättning i omställningen, där GR-gemensamma initiativ är i gång, 
till exempel AllAgeHub och digital kompetensutveckling. Specifika insatser under året: 

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt bedriva omvärldsbevakning och påverkans-
arbete genom de strategiska chefsnätverken.

• Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hur kommunerna påverkas av om-
ställningen.

• Stödja kommunerna i att stärka det kommunala perspektivet i omställningen.
• Utgöra en samverkansarena där kommunerna får möjlighet att samla sig och agera gemen-

samt, både på politisk och tjänstemannanivå.

Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet
Förebyggande arbete   |   Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, minskade resurser 
och ökade krav från medborgare ställer andra krav på socialtjänsten än tidigare. I slutbetänkandet 
kring en ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) lyfts bland 
annat behovet av att utveckla det förebyggande arbetet. Genom förebyggande, lätt tillgängliga 
och tidiga insatser kan mer ingripande satsningar skjutas upp eller i bästa fall förhindras. För att 
kunna motverka och förebygga sociala problem är strukturinriktade åtgärder och fysisk planering 
viktiga verktyg. Det sociala perspektivet behöver stärkas i samhällsplaneringen. Även inom om-
ställningen till en nära vård lyfts att vården och omsorgen ska vara mer tillgänglig, proaktiv och 
förebyggande vilket innebär att resurserna kan användas bättre och räcka till fler. Kommunerna 
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efterfrågar mer stöd i hur detta perspektivskifte ska gå till i praktiken, särskilt i förberedelserna 
inför en ny socialtjänstlag (2023) som syftar till att det förebyggande perspektivet ska genomsyra 
verksamheten på individ-, grupp- och samhällsnivå. Även en tillgänglig socialtjänst lyfts fram, 
där digitalisering av tjänster och införandet av välfärdsteknik är viktiga förutsättningar. Specifika 
insatser under året: 

• Ge stöd i det förebyggande arbetet, till exempel genom forskning och utveckling. 
• Ge stöd i systematisk uppföljning. 
• Ge stöd i att stärka det sociala perspektivet i samhällsplanering och samverkan mellan soci-

altjänst och samhällsbyggnad.

Skapa trygghet   |   Kommuner är centrala aktörer i arbetet vad gäller trygghetsskapande frågor och 
ansvarar för såväl planering, utformning och utveckling av den fysiska och sociala samhällsmiljön. 
Utvecklingen ställer högre krav på kommunernas insatser för att förebygga och motverka brott. Ett 
intensivt och gemensamt arbete behövs för att skapa ett tryggt samhälle, och i ett framgångsrikt 
brottsförebyggande arbete behöver kommunens samtliga verksamheter samverka och på olika 
sätt bidra. Specifika insatser under året:

• Ge stöd i det trygghetsskapande arbetet, till exempel genom forskning och utveckling. 
• Aktivt arbeta tillsammans i det nystartade centret för hedersrelaterat våld. 
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt bedriva omvärldsbevakning och påverkans-

arbete genom de strategiska chefsnätverken.

Omställningen av arbetsmarknadspolitiken
Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken fortsätter att påverka kommunerna 
på flera sätt. Under 2023 börjar en ny överenskommelse gälla mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna, vilken förväntas utgöra en fortsatt grund för hur samverkan kan och ska utvecklas 
samt hur olika parter ska verka inom det arbetsmarknadspolitiska området. GR ser ett behov 
av att fortsatt stödja kommunerna genom den strategiska samverkan som har byggts upp över 
tid. Syftet är att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. Som en följd av den strategiska 
samverkan har den operativa samverkan utvecklats inom GR.
 Att främja samverkan med fristående aktörer är ett område där GR har påbörjat initiativ för att 
underlätta för kommunerna. Detta utvecklingsarbete sker tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Det återstår dock behov av att fortsatt följa och stötta processen för att säkerställa samplanering 
och sammanhållna processer mellan berörda aktörer som utför arbetsmarknadsinsatser för in-
dividen. GR utgör en samverkansarena där kommuner men även andra samverkansparter kan 
samlas för informationsutbyte, samsyn och gemensamt agerande. 
 De förändringar som sker inom arbetsmarknadspolitiken föranleder fortsatt behov av att lyfta 
kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Specifika insatser under året: 

• Verka för att underlätta det operativa arbetet i kommunerna genom den strategiska samver-
kansstruktur som byggts upp  mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. 

• Utveckla samverkan med fristående aktörer som levererar arbetsmarknadsinsatser för indi-
viden.

• Lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Genom att gå samman 
och gemensamt driva påverkansarbete kan kommunerna utgöra en starkare röst än om de 
agerar enskilt.

Motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet 
Efter pandemin har arbetsmarknaden återhämtat sig och arbetslösheten sjunker. Antalet lediga 
platser på platsbanken är, i skrivande stund, rekordhögt. De lediga jobben återfinns inom en 
mängd branscher. Däremot kvarstår en hög grad av långtidsarbetslöshet och framför allt för dem 
som varit utan arbete i 24 månader eller mer.
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Unga, upp till 25 år, med en svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden, exempelvis de som har en 
kort utbildning, en funktionsnedsättning eller svaga kunskaper i svenska språket, uppgick under 
första halvåret till 1 514 individer inom GR:s medlemskommuner. Dessa individer löper en ökad 
risk för ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden. I augusti 2021 började ungdomsarbets-
lösheten att sjunka. Många unga började studera under pandemin. Även om det är en positiv 
utveckling för ungdomar i stort kvarstår behovet av att särskilt fokusera på ungdomar. Det gäller 
främst dem som av olika orsaker bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden som en följd 
av en funktionsnedsättning, att de är utomeuropeiskt födda eller inte fullföljt gymnasiestudierna.
 Att undvika långtidsarbetslöshet är viktigt för såväl samhälle som individ. Att ungdomar drab-
bas av långtidsarbetslöshet kan få särskilt negativa konsekvenser. För att skapa effektiva insatser 
behövs en helhetssyn och individsamverkan. Specifika insatser under året:

• Stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för att personer ska komma i arbete, bland 
annat genom jobbspår, validering, utbildning och omställning. 

• Verka för att stimulera förebyggande insatser, exempelvis för att unga ska fullfölja sina stu-
dier och därmed få en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

• Som samverkansarena stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen, samt 
med andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Utmaning: Klimat och miljö
Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen
Minskade utsläpp och avfallsminimering   |   Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora 
utmaningar i arbetet för att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Under året kommer GR 
att arbeta aktivt på flera sätt. Med stöd av bland annat finansiering från Västra Götalandsregionen 
(VGR) kommer fokus ligga på följande specifika insatser: 

• Driva på processer för minskade utsläpp av växthusgaser genom att ta fram och aktivt  
sprida kunskapsunderlag. 

• Ge stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, cirkulär ekonomi och fortsatt 
arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfallsminimering. 

• Fortsätta arbetet med att samordna kommunernas insatser kopplat till kraftsamlingen  
Klimat 2030 samt växla upp relevanta delar till en regional nivå. 

• Arbeta aktivt för att stärka kopplingen mellan klimatet, den fysiska planeringen och  
transportinfrastrukturen.

Klimatanpassning   |   Ett klimat i förändring gör att vi även behöver arbeta med åtgärder för att 
anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan ser och dem vi inte kan förhindra i framtiden. 
Specifika insatser under året: 

• Arbeta för samverkan över sektors- och verksamhetsgränser för multifunktionella klimat- 
anpassningslösningar som både stärker klimatanpassning i den byggda miljön och bidrar till 
socialt hållbara samhällen.
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Övrig uppföljning
Utöver de elva fokusområdena kommer Göteborgsregionen (GR) att särskilt följa 
ytterligare några verksamheter under 2023.

Dotterbolag
Förbundsstyrelsen ska löpande ha uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen även 
en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Detta innebär att förbundsstyrelsen 
årligen ska pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet samt utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR)
ISGR är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan startade 1997 i samverkan mellan de 13 med-
lemskommunerna, regionens näringsliv och universitet. Lokalfrågan har under många år varit ett 
utvecklingsområde. Ur ett ägarperspektiv är den fortfarande central att följa under 2023. Under 
året följs processen inför bygget av nya lokaler på Guldheden.

Gryning Vård
Gryning Vård är ett aktiebolag som bildades 2001 och ägs av de fyra kommunalförbunden i Väs-
tra Götaland. Göteborgsregionen (GR) äger 54 procent och bolaget är idag landets största inom 
HVB (hem för vård och boende). Gryning Vård har tidigare genomgått en omställningsfas för att 
anpassa verksamheten och kunna möta kommunernas behov. En översyn av styrdokumenten för 
bolaget görs under 2022-2023, och GR följer vidare bolagets utveckling.

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Under 2023 kommer några av dem att följas 
särskilt. 

Urban Futures 
GR är sedan tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban Futures), 
ett internationellt centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning inom 
hållbar stadsutveckling. Under 2023 kommer ett av områdena som beforskas att vara hur man 
uppnår en effektiv organisering och styrning för klimatomställning och klimatanpassning. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att fö-
reträda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under 2023 kommer GR att 
fortsätta följa Västkoms arbete med Färdplan Nära vård och Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM).  Programmet FVM nystartar under hösten 2022. Tillsammans med leverantören har VGR 
enats om ny tidplan som sträcker sig till 2026, då systemet ska vara implementerat i hela länet.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Områdena 
följs upp kontinuerligt under året genom den mötesstruktur som är lagd på politisk nivå (presidie- 
möten) och tjänstepersonsnivå. Särskilt viktigt att följa upp under 2023 är det fortsatta arbetet 
med kompetensförsörjning.
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Politisk organisation
I september 2021 fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 2023 
följs införandet av den av den nya politiska organisationen. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, 
nationellt och internationellt. Under 2023 görs detta inom flera områden. 

Regionalt
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk  
planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. VGR är en 
viktig samarbetspartner som GR driver många utvecklingsarbeten tillsammans med. Under 2023 
följer GR särskilt arbetet kring vårdsamverkan. GR:s samverkan med VGR inom ramen för den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig arena för utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar 
GR in i den regionala och nationella infrastrukturplaneringen.

Nationellt
GR är en självklar part i nationella sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, Social-
styrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Under 2023 fokuseras arbetet bland annat 
på att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och sjukvård. Kommunerna har samma 
behov av nationella medel och stöd som regionerna, eftersom de idag utför cirka 25–30 procent 
av landets hälso-och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som aktör i arbets-
marknadspolitiken med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även 
detta påverkansarbete fortsätter under 2023. Under 2023 kommer fortsatta insatser att göras för 
att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetensomställning.

Internationellt
Många projekt och insatser finansieras med EU-medel. Under 2023 fortskrider GR:s kompetens-
satsning för att stödja kommunernas EU-arbete och öka deras kapacitet att dra nytta av tillgängliga 
medel, såväl strukturfonder som sektorsprogram 2021–2027. Vidare går programperioden in i 
ett skede där strukturfonder blivit sökbara, och där det under 2023 kommer sjösättas ett antal 
nya EU-projekt. I påverkansarbetet är det viktigt att gemensamt föra fram och agera utifrån stor-
stadsregionens behov, inte minst i framtagandet av utlysningsplaner och arbetsprogram för de 
kommande åren. Viktigt är också att påvisa synergier mellan den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) samt EU:s fonder och program.  

Övrigt
Kultur
Förbundsstyrelsen beslutade i december 2021 att ge GR ett samordningsuppdrag rörande kultur- 
frågor. Under 2023 fortsätter processen med att införliva det befintliga nätverket som kommunerna 
har för kultur- och fritidschefer i GR.
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A. Förutsättningar
För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka förutsättningar som 
funnits under året. 

B. Processer och aktiviteter
Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och aktiviteter som 
genomförts samt deras kvalitet. 

C. Regional och/eller kommunal nytta
En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal nytta. I ana-
lysarbetet beskriver vi vilken nytta som ska skapas inom fokusområdet och sedan söker vi efter 
tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår. 

D. Nytta för invånarna
GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. Det innebär 
att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan organisation agerar (till 
exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan för invånarna sällan kan sägas vara 

Utgångspunkter i uppföljnings- och analysarbetet

För att åstadkomma ett lärande i organisationen involverar uppföljnings- och analysarbetet olika 
parter (till exempel beredningsansvariga för beredningsgrupperna, analytiker samt representanter 
i GR:s nätverk).
 Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen för 
2023. Eventuella avvikelser tas upp i delårsrapporten i april. Utöver detta följs den ekonomiska 
utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s förbundsledningsgrupp.

Struktur för uppföljning 
av fokusområdena
Fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur. I uppfölj-
ningen beskrivs fokusområdet utifrån en logisk kedja i fem steg (se figur nedan). 

Figuren beskriver fokusområdet som en logisk kedja i fem steg.

A. GR:s resurser och 
förutsättningar att 
arbeta med fokus-
området

B. Processer med  
aktiviteter som har 
relevans för fokus-
området. Mandat ges 
genom förbundsord-
ningens §3 Ändamål 
och verksamhet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta  
uppstår (direkta 
resultat)

A. Externa faktorer som påverkar 
(exempelvis konjunktur)

D. Nytta uppstår för 
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

E. GR bidrar till de 
globala målen inom 
Agenda 2030
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direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för Göteborgsregionens invånare är ändå relevant i 
analysarbetet, eftersom kunskapen kan användas för att vidareutveckla GR:s stöd till kommunerna.

E. Agenda 2030
Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 är beroende 
av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra offentliga aktörers ageran-
de. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa utvecklingen för de mål som har relevans för 
fokusområdet. Detta kan ge kunskap om hur stödet till kommunerna bör utformas. 

Bilden visar de globala målen inom Agenda 2030.
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God ekonomisk (kommunal) hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning samt ta fram 
mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås. Göteborgsregionen (GR) bestämmer själv hur dessa 
ska formuleras, eftersom god ekonomisk hushållning inte är förtydligad i lagen. Lagrådsremissen 
skriver att det handlar om att:

”… på olika sätt skapa goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara den 
kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar.”

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner. Dels handlar det om att hushålla 
i tiden, dels om att hushålla över tiden. Detta betyder att ekonomin ska vägas mot verksamhetens 
behov på både kort och lång sikt.
 Dessutom har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Verksamhetsperspektivet betyder att GR måste bedriva verksamheten på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett klart samband mellan resur-
ser, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

GR:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning
GR har tagit fram riktlinjer och mål som anger ambitionsnivån för den egna finansiella ställningen 
och utvecklingen.

GR:s verksamheter ska hantera beslutade  budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör 
mesta möjliga nytta för medlems kommunerna.
Verksamheten och kostnaderna ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.
 GR ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån förbundets reglementen, rikt-
linjer och beslut.
 GR ska främja och följa upp att verksam heterna kontinuerligt utvecklar kvaliteten. 

Tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
GR ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska 
hanteras.
 Det ska finnas tydliga regler och riktlinjer för finansförvaltningen.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet bedrivs i en anda av god ekonomisk 
hushållning och enligt förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
Förbundsfullmäktiges beslut om budgeten är överordnat verksamheten. Vid målkonflikter är det 
ekonomin som ytterst sätter gränsen för verksamhetens totala utrymme.
 GR:s olika avdelningar ska se till att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till 
budgeten och den strategiska inriktningen.
 Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är avdelningarna skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten mot en budget i balans. 

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en fortsatt låg nivå.
Sjukfrånvaron ska understiga 3,5 procent på helåret.

GR:s finansiella mål
Enligt kommunallagen ska ekonomin vara i  balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet är en minimi nivå för det ekonomiska resultatet. Detta betyder att GR inte 
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. 
 GR:s övergripande finansiella mål för ekonomin är följande:
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GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en femårsperiod.
Intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Det egna kapitalet ska inte understiga den årligt beräknade nivån. 

Långsiktigt ska det egna kapitalet vara större än skulderna, inklusive pensionsskulden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv.

Den sammanlagda nettolåneskulden ska inte öka.
GR:s investeringar ska finansieras med egna medel.

Uppföljning och återkoppling
GR följer kontinuerligt upp om verksamheten lever upp till riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. Under året tas följande rapporter fram:

• Två delårsrapporter. Dels för perioden januari till och med april, dels för perioden januari 
till och med augusti, inklusive helårsprognoser.

• Årsredovisning med resultat och bokslut. 

Utöver detta tas lägesrapporter fram för varje månad. Dessa är enklare till sin natur och omfattar 
inte helårsprognoser. Dessutom ska medarbetare som har ett verksamhetsansvar kontinuerligt 
följa upp och rapportera förändrade förutsättningar och avvikelser från plan och budget. Om 
förutsättningarna förändras under året kan beslut om justeringar inom ramen för budgeten tas 
enligt delegering av verksamhetsansvaret.
 GR är en lärande organisation. Omvärldsbevakning, analys, planering och återkoppling samt 
internkontroll är processer som berör alla inom organisationen. GR:s chefer ansvarar för att 
motivera och engagera medarbetare i dessa processer. Cheferna ska dessutom ta fram relevanta 
underlag till GR:s politiker som har ansvar för styrning och tillsyn.
 För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksam-
hetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för helåret.
 Likt tidigare år finns inga mål identifierade för GR-koncernen. GR avvaktar resultat och praxis 
kopplat till den nu genomförda statliga utredningen och ambitionen är att under år 2023 arbeta 
fram gemensamma mål för koncernen i 
nära samverkan med GR:s dotterbolag.

Detaljbudget
För att skapa stabilitet i verksamheten 
behöver GR ha ett positivt resultat. Bud-
geten är en ram som anger vilka resurs- 
er som finns för att skapa bästa möjliga 
verksamhet. För att uppnå en god ekono-
mistyrning behöver ekonomin vara inte-
grerad med styrningen av verksamheten. 
Inom GR är ansvaret decentraliserat och  
budget-, personal- och verksamhetansvar 
tätt sammanknutna. Chefer och medar-
betare ges tillit att nå förväntade resultat, 
utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade 
mål.

Tabell 1. Resultatbudget 2022–2023, tkr. 

RESULTATBUDGET 2022 2023
Verksamhetens intäkter 419 759 433 136

varav årsavgifter avsedda 
för GR:s verksamhet 48 659 49 591

varav årsavgifter 
 transfererade till andra 
 regionala organisationer 27 583 27 282

Verksamhetens kostnader -416 817 -433 597

Avskrivningar -2 842 -1 339

Verksamhetens 
 nettokostnader 100 -1 800

Skatteintäkter/Generella 
statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat 100 -1 800

Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader

Resultat efter 
finansiella poster 750 -800

Extraordinära poster - -

Årets resultat 750 -800
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Tabell 2. Balansbudget 2022–2023, tkr.

BALANSBUDGET 22-12-31 23-12-31
TILLGÅNGAR   

A. Anläggningstillgångar 20 870 37 590

I. Immateriella 
 anläggningstillgångar 1 336 18 661

II. Materiella 
anläggnings tillgångar 804 200

III: Finansiella 
anläggnings tillgångar 18 730 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 245 250

I. Förråd m.m. 18 393 40 000

II. Fordringar 45 622 35 250

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 170 000

S:A TILLGÅNGAR 250 430 282 840

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

  

A. Eget kapital 47 077 47 600

I. Årets resultat 750 -800

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital 46 327 48 400

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 235 240

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 203 353 235 240

S:A EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 282 840

Soliditet 18,8% 13,1%

Likviditet (kassa likviditet) 112,9% 104,3%

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under 
kommande verksamhetsår. Budgeten för år 2023 är underfinansierad och GR:s budgeterade 
resultat beräknas uppgå till -800 tkr, se vidare under rubriken Användning av eget kapital på 
föregående sida.

Användning av eget kapital
Detaljbudgeten för kommande år är underfinansierad eftersom GR planerar att fortsätta att nyttja 
en del av det egna kapitalet med hänvisning till synnerliga skäl och god finansiell ställning. Un-
der 2023 ska Gymnasieantagningens IT-system INDRA fortsätta att utvecklas. För detta arbete 
beräknas 1 700 tkr av det egna kapitalet att användas under året. Summan kommer att räknas av 
de medel som sedan tidigare är öronmärkta, enligt beslut i samband med årsredovisningen för 
2017 (dnr: 2017-00122).
 GR:s övriga verksamheter beräknas få ett resultat på +900 tkr 2023. Detta som ett led i god 
ekonomisk hushållning men även för att kunna stå finansiellt starkare inför den prognosticerade 
lågkonjunkturen. Sammanfattningsvis planerar således GR att nyttja eget kapital om sammanlagt 
800 tkr under 2023.
 GR:s egna kapital kommer även efter 
dessa insatser att överstiga den identifie-
rade miniminivån. Per den 31 december 
2022 bedöms det egna kapitalet uppgå 
till ungefär 47 000 tkr och den bedömda 
lägstanivån ligger på 35 600 tkr. Efter 
att det egna kapitalet tagits i anspråk på
det sätt som beskrivs ovan, ligger nivån på
det egna kapitalet fortfarande över den 
bedömda lägsta nivån. Därför ställs inga 
krav på en återställning under kommande
år. 
 Ekonomisk balans kommer under 2023 
att mätas och följas upp gentemot beslutad 
budget, i enlighet med GR:s riktlinjer för 
en god ekonomisk hushållning.

Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen soliditet 
och likviditet för att säkerställa den finan-
siella ställningen på kort och lång sikt.
 Soliditet definieras här som eget kapital 
i förhållande till balansomslutningen.
 Soliditeten anger den finansiella ställ-
ningen på lång sikt, vilket betyder att den 
visar vilken beredskap GR har att möta 
oförutsedda händelser, till exempel fram-
tida resultatförsämringar.
 Likviditet definieras här som förhåll- 
andet mellan omsättningstillgångar (ex- 
klusive varulager) och kortfristiga skulder.  
Kassalikviditeten visar vilken beredskap 
som finns för att klara de löpande 
betalningarna.

268



19

Plan och detaljbudget 2023

Medlemskommunernas årsavgifter
Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 
18 procent av GR:s samlade intäkter 2023. Res-
terande del av intäkterna (82 procent) består av 
flera olika finansieringskällor, till exempel staten, 
EU, Västra Götalandsregionen samt medlems- 
kommunerna genom olika samverkansavtal. GR:s 
verksamhet anpassas till erhållen finansiering.
 Årsavgiften för 2023 baseras på befolkningens 
storlek den 31 december 2021. Enligt SCB:s sta-
tistik uppgick då antalet invånare i Göteborgs-
regionen till 1 058 278, vilket är en ökning med  
8 686 invånare jämfört med året innan.
 GR sänkte årsavgiften inför år 2022 från 75,52 
kronor per invånare till 72,64 kronor per invånare. 
Befolkningsutvecklingen inom Göteborgsregionen 
påvisar en ökning på 0,8 procent jämfört med 
föregående år. Detta är dock nästan en halvering 
av de senaste årens befolkningstillväxt.

Tabell 3. Årsavgiftens fördelning 
per kommun 2022–2023, (tkr)

KOMMUN 2022 2023
Ale 2 315 2 335

Alingsås 3 022 3 040

Göteborg 42 353 42 680

Härryda 2 778 2 833

Kungsbacka 6 169 6 196

Kungälv 3 418 3 506

Lerum 3 125 3 153

Lilla Edet 1 037 1 054

Mölndal 5 078 5 081

Partille    2 870 2 871

Stenungsund 1 964 2 002

Tjörn 1 173 1 185

Öckerö 940 937

Summa 76 242 76 873

Organisationer som GR transfererar till 
Av den totala årsavgiften till GR, som 2022 uppgår till 76 873 tkr, beräknas 35 procent (eller 25,77 
kronor per kommuninvånare) att transfereras vidare till andra regionala organisationer. 

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är 
att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionens 
medlemskommuner. BRG och GR har sedan länge ett nära samarbete kring näringslivsutveckling 
som regleras i ett samverkansavtal.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Göteborg & Co ska vara en, i internationell 
jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Samarbetet mellan Göteborg 
& Co och GR regleras i ett samverkansavtal som senast uppdaterades 2019.

Centre for Sustainable Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som 
arbetar med hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker 
och forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse vars huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och GR. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Tabell 4. Transfereringar 2022–2023, (tkr)

ORGANISATION 2022 2023
BRG 20 000 20 000

Göteborg & Co 1 100 1 100

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 975

Västkuststiftelsen 4 108 3 807

Totalt 27 583 27 282
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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From:                                 Gunnel Rydberg
Sent:                                  Tue, 27 Dec 2022 13:49:37 +0000
To:                                      regionstyrelsen@vgregion.se; kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se 
(kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se; kommun@ockero.se; 
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; Kommunen; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:                                      Diarium
Subject:                             Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 176. Verksamhetsövergång 
Validering Väst till Västra Götalandsregionen
Attachments:                   Ärende 13 - Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 
Götalandsregionen.pdf, Protokollsutdrag § 176.pdf

 
 
Till 
Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen

Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra Götalandsregionen 

Här expedieras beslut § 176 samt handling från Göteborgsregionens (GR:s) 
förbundsfullmäktige 2022-12-13 enligt rubrik.  

Med vänlig hälsning                                         

Gunnel Rydberg 

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

 
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen 
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Följ oss 
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
 
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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272



Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra Götalandsregionen    1 (3) 
 

Förbundsfullmäktige - ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-10-21, Diarienummer: 2022-00101 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergång Validering 
Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna att verksamheten 

Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till 

Västra Götalandsregionen (VGR).  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering 

Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en 

principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att 

verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen 

föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering 

Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag 

Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109) 

Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i  

mål 8044–22 med överklagandet 

Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022  

Bilaga 5: Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2022-11-25 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsstyrelsen beslutade den 14 juni 2022, § 400, att under förutsättning 

att VGR fattar motsvarande beslut godkänna att verksamheten Validering Väst 

överförs från GR till VGR. Regionutvecklingsnämnden i VGR har den 17 juni 

2022, § 109, beslutat ställa sig bakom verksamhetsövergången. 

 

Förbundsstyrelsens beslut har överklagats till förvaltningsrätten, bl.a. med 

hänvisning till att ärendet är av sådan principiell betydelse att beslutet måste 

fattas i fullmäktige.  
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Förbundsfullmäktige - ärende 13 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-10-21, Diarienummer: 2022-00101 

 

  

 

Av 9 kap. 2 § kommunallagens följer att kommunallagens övriga regler gäller 

även för kommunalförbund om inget annat anges. Enligt 5 kap. 1 § 

kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 

Förbundsordningen innehåller ingen motsvarande reglering om vilka beslut 

som ska fattas i fullmäktige. Däremot står det i förbundsstyrelsens reglemente 

att förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om 

verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller större vikt för förbundet. 

 

Förbundsstyrelsen har i svar på överklagandet argumenterat för att en 

överföring av verksamheten vid Validering Väst inte bör betraktas vara av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt, med hänsyn till att verksamheten 

finansieras av VGR, inte överlämnats av medlemskommunerna och är av 

begränsad omfattning i förhållande till GR;s övriga verksamhet.  

Bedömning 

Frågan, om en överföring av Validering Väst till VGR är en principiell fråga 

eller av större vikt för förbundet, kommer nu att prövas av förvaltningsrätten. 

Skulle förvaltningsrätten finna att så är fallet hindras därmed en verkställighet 

av beslutet. Om förvaltningsrättens dom dröjer och beslutet upphävs, innebär 

ett verkställande av överföringen att verkställigheten ska rättas i den 

utsträckning som det är möjligt eller alternativt fattas nytt beslut. Oavsett 

utgång kan också förvaltningsrättens dom överklagas och om kammarrätten 

meddelar prövningstillstånd kan rådande osäkerhet när det gäller beslutets 

giltighet bli långvarig. 

 

För att minska risken att verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås 

att förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta 

förbundsstyrelsens beslut. Ett sådant beslut skapar ökad trygghet vid 

genomförandet av verksamhetsövergången som avses ske den 31 december 

2022.  

 

Även detta beslut kan komma att överklagas, men det förstärker sannolikheten 

att beslutet klarar en prövning i domstol. 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Jan Persson 

Jurist 
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 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-10-21, Diarienummer: 2022-00101 

 

  

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

Förvaltningsrätten 
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 441. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer: 2022-00101 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna att verksamheten 

Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till 

Västra Götalandsregionen (VGR).  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering 

Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en 

principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att 

verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen 

föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering 

Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag 

Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109) 

Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i  

mål 8044–22 med överklagandet 

Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

Förvaltningsrätten 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Marina Johansson  

Justerare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 400. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer: 2022-00101 

Beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut godkänner förbundsstyrelsen att verksamheten Validering Väst överförs 

från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

   

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

Miguel Odhner  

Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Linda Angborn, HR-strateg 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2022-00101 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergång Validering 
Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut föreslås förbundsstyrelsen godkänna att verksamheten Validering Väst 

överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 

inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 

Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 

bildade dotterbolaget Meritea AB. 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 
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valideringsverksamheten överfördes till GR i form av enheten Validering Väst 

inom avdelning arbetsmarknad och social välfärd.  

Valideringsverksamheten har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från VGR. Uppdraget har under åren inneburit att i 

samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja 

tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland med god 

kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring. 

Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom olika 

yrkesområden som vård- och omsorg, detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. 

Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 

sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 

kommunerna. Exempel på kommande insatser: 

• Stöd till kommunerna i samband med kommande proposition med 

skallkrav att erbjuda inledande kartläggning och validering till alla 

elever som söker till vuxenutbildning 

• Stöd och struktur kopplat till den pågående omställningen på 

arbetsmarknaden gällande elektrifiering och digitalisering. 

• Ökat samarbete med andra regioner för nationell förankring och 

påverkansarbete i valideringsfrågor. 

Verksamhetsövergången 

GR är en av fyra delregioner i länet med uppdrag för 13 kommuner. VGR som 

har sitt uppdrag i hela länet finansierar idag Validering Väst samt bedöms ha 

de resurser som behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 

kommuner.  

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 

medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. Vid en 

verksamhetsövergång från GR till VGR skulle hela enheten flyttas över till VGR. 

VGR ser positivt på en verksamhetsövergång och det finns heller inga 

motsättningar hos medarbetarna inom Validering Väst, utan de är villiga att 

följa med till VGR.  En riskanalys har genomförts i samråd med berörda 

medarbetare, som också har fått information kring vad som gäller vid 

verksamhetsövergång utifrån LAS och SKR:s vägledning. Inga risker har lyfts 

gällande personalen. 

Tidplan 

• 2022-04-25 Information till lokala fackliga organisationer 

• 2022-04-27 Förslag till beslut - Förbundsledningsgruppen 

• 2022-05-04 Förslag till beslut - APT Validering Väst 

• 2022-05-30 Förslag till beslut – Förbundsstyrelsens presidium 
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• 2022-05-31 Facklig samverkan – CSG 

• 2022-06-14 Beslut i förbundsstyrelsen 

• 2022-06-17 Beslut hos i Regionutvecklingsnämnden, VGR 

• 2022-09-xx Inrangeringsförhandlingar mellan fackförbund och VGR 

• 2022-12-31 Verksamhetsövergång från GR till VGR 

 

Bedömning 

Under förutsättning att VGR fattar beslut kring att ta emot 

valideringsverksamheten står förbundsledningsgruppen på GR bakom ett 

beslut kring verksamhetsövergång. Avväganden har gjorts och en risk som har 

lyfts är befarad minskad tillgång till valideringsstöd för kommunerna om 

verksamheten flyttas till VGR och mindre möjligheter för kommunerna att 

påverka verksamheten. I samband med verksamhetsövergången ses därför 

kommunalförbundens roll i Validering Västs styrgrupp över. Ambitionen är att 

stärka kommunalförbundens möjlighet att påverka verksamhetsplanen. 

Frågan har även varit uppe i Västgruppen den 30 mars och ledningsråd VGK 

den 20 april, och det finns inget som tyder på att detta skulle innebära en 

försämring för kommunerna, snarare tvärt om utifrån ovan. 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

Lena Holmlund  

Avdelningschef, Arbetsmarknad och social välfärd 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 
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Validering Väst, en del av kompetensplattform Västra Götaland

Finansieras till stor del av VGR

Fler valideringar med bra kvalitet 
inom Västra Götaland
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Validering Västs uppdrag och strategi

Uppdrag
• Fler valideringar med bra kvalitet inom Västra Götaland

Strategi
• Påverka nationella beslutsfattare genom direkta och indirekta insatser

• Arbeta med utveckling av metoder, processer, strukturer och/eller utbildning, 
information där hållbara förutsättningar finns för finansiering av synliggörande av reell 
kompetens  
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• Branschvalidering

• Validering inom vuxenutbildning

• Validering inom Yrkeshögskola

• Validering inom högskola och universitet

• KUB- och  FYR- modellerna

• SeQF

Validering Väst ger i hög utsträckning stöd 
regionalt, men det mesta av vårt arbete 
påverkas av nationella förutsättningar

• Lagar, regelverk, incitamentsystem och 
prioriteringar

• Finansiering av utveckling och löpande kostnader

• Nationella valideringsverktyg som är 
kvalitetssäkrade och digitaliserade

• Kunskapskravens (kvalifikationernas) relevans, 
läsbarhet och överförbarhet

Validering Västs fokusområden
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Slutrapport från arbetsgruppen för en 
stödstruktur för validering i Västra 
Götaland 
 
 
 
 
Uppdrag och sammansättning 
 
Arbetsgruppen för stödstruktur för validering har arbetat på uppdrag av BHU i 
Västra Götalandsregionen. Deltagare i gruppen har varit: 
 
Leif Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund 
Björn Dufva-Hellsten, Meritea 
Göran Fock, Västra Götalandsregionen 
Ingmari Frimanson, Meritea 
Gustav Höjer, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 
Anders Nilsson, Göteborgs Stad 
Kerstin Odén, Meritea 
Charlotte Stigh Brusin, Boråsregionens kommunalförbund 
 
Arbetsgruppen betraktar med denna rapport sitt hittillsvarande uppdrag som 
fullgjort, men står till förfogande för nya uppdrag i samband med implementering av 
en stödstruktur för validering i Västra Götaland. 
 
 
 
Definition (Valideringsdelegationen) 
 
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 
dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person 
besitter oberoende av hur de förvärvats” 
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Sammanfattning 
 
Arbetsgruppen har utifrån behovsinventering och analys nått samsyn om hur en 
stödstruktur för validering i Västra Götaland kan utformas som en integrerad del av 
den regionala kompetensplattform vilken Västra Götalandsregionen av Närings-, 
Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen har fått i uppdrag att etablera. 
Stödstrukturen för validering ska vara ett verktyg för kommunerna, kommunal-
förbunden, andra utbildningsanordnare och intressenter. Den ska tjäna som platt-
form för samverkan med näringslivet och arbetsmarknadens parter, vars deltagan-
de är av kritisk betydelse för valideringens ändamålsenlighet och reliabilitet. Stöd-
strukturen ska byggas i samspel mellan lokala, regionala och nationella nivåer och 
aktörer.  
 
Stödstrukturen föreslås bestå av: (1) delregionala strukturer med noder och mötes-
platser för att koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov, 
planera och implementera verksamhet, (2) en gemensam portal med modell- och 
metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera processerna kring validering (3) 
regional Valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och 
kvalitetsstöd, information och verka för samordningsvinster. 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och kommunalförbun-
den, och samordnas genom styrfunktionerna för den regionala kompetensplattfor-
men. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med målsättningen att det 
delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 2014. 
 
 
 
Utmaningar för kompetensförsörjningen 
 
Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med ökad konkurrens på markna-
derna till följd av globaliseringen och den demografiska utvecklingen med omfatt-
ande pensionsavgångar och stagnerande befolkning i yrkesaktiva åldrar ställer oss 
inför stora utmaningar när det gäller att klara kompetensförsörjningen.   
 
Det handlar inte bara om nyrekrytering. Det finns också behov av fortbildning och 
kompetensutveckling för redan anställda. Västra Götaland är en tekniktung region 
där tillverkningsindustrin spelar en viktig roll både för exportinkomster och för att 
generera efterfrågan och arbetstillfällen i andra sektorer och branscher. Inom tek-
nikbranschen förnyas på tio år 80 procent eller mer av produktionstekniken, men 
bara 20 procent av arbetskraften (Teknikföretagen). Medarbetarnas kompetens-
utveckling är nödvändig för att bevara och stärka konkurrenskraften, såväl i den 
direkta varuproduktionen som i de stora delar av den privata tjänsteproduktionen 
som riktas mot varuförädlingen. Även de offentligt finansierade tjänsterna blir allt 
mer kunskapsintensiva. 
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Samtidigt visar forskningen att i runt tal en tredjedel av de anställda i Sverige är 
överkvalificerade för de arbetsuppgifter de har (Åberg 2002, Le Grand et al 2004, 
Näringsdepartementet 2000). Kompetens är en bristvara som vi hushållar dåligt 
med. Teknikutvecklingen, omdefiniering av tjänster, globaliseringen och 
befolkningsutvecklingen kommer att göra det allt dyrare att fortsätta med det. 
Validering är kvalitetssäkrade, systematiska metoder att ta tillvara människors 
reella kompetenser och effektivisera utbildningsinsatser. 
 
Användningsområden för validering 
 
Fem användningsområden för validering avtecknar sig omedelbart:  
 

• Att ta tillvara yrkesfärdigheter från andra länder och göra dem gångbara på 
svensk arbetsmarknad, t ex att göra erfarna murare från Bosnien anställ-
ningsbara genom att validera mot branschens yrkesbevis 

 
• Att förkorta utbildning genom att validera deltagarens redan uppnådda 

kunskaper och färdigheter inom området och individanpassa utbildnings-
insatserna. I Göteborgsområdet har sedan 1998 cirka fem tusen vård- och 
sjukvårdsbiträden med validering i genomsnitt halverat utbildningstiden 
till att bli undersköterskor 

 
• Att underlätta för arbetsgivare att klara rekryteringsbehov och kompetens-

försörjning internt genom validering och kompletterande, individanpas-
sade utbildningsinsatser av redan anställda 

 
• Att åstadkomma verksamhetsutveckling i arbetslivet med utgångspunkt i 

kartläggning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas reella kompe-
tenser, något som det finns mångårig erfarenhet inom t.ex. teknikbransch-
en i Göteborgsområdet 

 
• Att underlätta omställning och matchning till nya arbetstillfällen i samband 

med strukturomvandling 
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Fördelar med att samordna regionalt 
 
Det finns betydande vinster med att samarbeta med validering på regional nivå i 
Västra Götaland. 
 
 
För individen 
 

• Större valideringsutbud att välja på och snabbare ingång 
• Validering med högre kvalitet och legitimitet 
• Dokumentation som är mer gångbar regionalt och i större omfattning 

nationellt 
 
 
För samhället 
 

• Nyttja samma valideringsmodeller. Minskar kostnader för metodutveckling 
och ger förutsättningar för högre legitimiteten hos modeller och 
dokumentation 

• Underlättar koppling till nationella (exempelvis branschbestämda) och 
internationella standards (exempelvis European Qualification Framework) 

• Underlättar anknytning till en kommande nationell struktur för validering 
• Underlättar samarbete med olika intressenter som branscher, validerings-

utförare, metodutvecklare och myndigheter 
• Dela på kostnaden för spetskompetenser inom valideringsområdet 
• Flera valideringsnoder kan knytas samman i en struktur där varje nod 

specialiseras till särskilda områden, vilket innebär att antalet validander 
kan bli tillräckligt stort även inom små valideringsområden. Ger kostnads-
fördelar då styckkostnaden per validering inom en rad områden, exempel-
vis bygg, är starkt volymberoende 

• Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning 
• Samarbete ökar handlingskraften i utvecklingsarbetet 
• Ger ekonomiska fördelar genom att kostnaderna delas för en gemensam 

portal med valideringsmetoder och modeller, IT-stöd både för validering 
och för processer i samband med detta (exempelvis administrativa), 
regelverk, bank av valideringsutförare, fora för erfarenhetsutbyte m.m. 

 
 
För näringslivet och offentliga aktörer 
 

• Bättre tillgång till validering för att klara rekryteringsbehov, främja 
verksamhetsutveckling och för näringslivet stärka konkurrenskraften 

• Större möjligheter till inflytande över valideringens utformning och 
anpassning till branschernas behov 
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Konkurrensfördel i Västra Götaland 
 
I Västra Götaland har utvecklingsarbete med validering bedrivits i samverkan 
mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan 
slutet av 1990-talet. Såväl metodutveckling som volymer har drivits längre än på 
andra håll i landet. Verksamhetens former har dock präglats av bristande stabilitet 
och ad hoc-lösningar. Arbetsgruppen bedömer det som angeläget att den betydan-
de regionala kompetensuppbyggnad som ägt rum inom området förankras i en 
hållbar struktur, som kan knyta an till både ett nationellt system för validering i 
vardande och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF). I detta 
finns ett försprång och en konkurrensfördel för Västra Götaland som det är viktigt 
att slå vakt om i en tid som allt mer kännetecknas av stora utmaningar när det 
gäller arbetsmarknadens kompetensförsörjning.        
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Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland 
 

 
*Mäklare/Motor funktionen har olika innebörd i de olika delregionerna, se nedan.  

 
 
Skaraborg 
 
Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• plantera validering i branschråden 
• verka för valideringsinsatser 
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Sjuhärad 
 
Mäklare/Motor 
 

• vara förtrogen med valideringsbegreppet 
• informera och driva nätverk för valideringsaktörer i regionen 
• samordna valideringsinsatser mellan olika aktörer 
• verka för fler valideringsinsatser 

 
 
GR 
 
Mäklare/Motor 
 

• ingå i strategiskt utvecklingsarbete 
• känner utbildningsanordnare i territoriet 

    - Skapa kontaktytor mellan intressenter 
    - Informera och initiera 
    - Vara uppdaterad i Valideringsfrågor 

          - Matchning 
• bransch 

    - unikt (ex. Teknikföretagen) 
    - generellt (ex Vård) 

 
 
Fyrbodal 
 
Mötesplats/Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
    - driva delregionalt närverk för utförare 

          - verka för valideringsinsatser 
          - samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• plantera validering i de lokala och delregionala kompetensplattformarna 
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Styra och samordna 
 
Stödstrukturen för Validering bör vara en väl integrerad del av den regionala 
kompetensplattformen 
 
 
 
Ekonomi 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden. Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med 
målsättningen att det delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 
2014. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
 
 
 

o O o 
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Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2022-06-17 

 

 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

17 (26) 

§ 109 

Inriktningsbeslut om Validering Västs flytt från 
Göteborgsregionen till Västra Götalandsregionen 
Diarienummer RUN 2022-00191 

Beslut 
1. Regionutvecklingsnämnden ställer sig bakom verksamhetsövergången av 

Validering Väst från Göteborgsregionen till Västra Götalandsregionen, under 
förutsättning att processen för verksamhetsövergången genomförs enligt plan.  

Jäv 
Bengt Forsling (S) anmäler jäv och deltar inte i genomgång eller beslut av 
ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid årsskiftet 2021/2022 och i samband med vissa personalförändringar på 
Validering Väst, tog Göteborgsregionen (GR) upp frågan om en 
verksamhetsövergång av Validering Väst från GR till Västra Götalandsregionen 
(VGR).  

Validering Väst har av praktiska och historiska skäl organisatoriskt tillhört GR 
istället för VGR, trots att uppdraget är regionalt och styrning och finansiering 
kommit från Regionutvecklingsnämnden sedan 2012. 

För Validering Väst att tillhöra VGR är en logisk förändring som skulle ge bättre 
förutsättningar att arbeta över hela regionen och därmed lättare genomföra det 
uppdrag som Regionutvecklingsnämnden årligen ger Validering Väst. Det skulle 
även öka tydlighet vid kommunikation, nätverkande och samarbete med andra 
aktörer regionalt, nationellt samt inom EU.  

Under våren 2022 har frågan om lämplig placering av Validering Väst hos VGR 
undersökts av Koncernkontoret som kommit fram till att 
Folkhögskoleförvaltningen är en lämplig placering. 

I juni 2022 planerar GR att fatta beslut om att släppa Validering Väst och 
Styrelsen för VGRs folkhögskolor planerar att fatta beslut om att ta emot 
Validering Väst. Samtidigt har den formella processen för 
verksamhetsövergången, där de tre medarbetarna på Validering Väst flyttas över 
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från GR till VGR, påbörjats av HR-experter på GR och VGR enligt etablerade 
rutiner.  

För Regionutvecklingsnämnden innebär övergången att valideringsfrågan, som är 
en central del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, knyts närmare 
regional utveckling. Uppdrag och finansiering fortsätter som innan, i form av ett 
verksamhetsbidrag där mottagaren från den 1 januari 2023 är Styrelsen för VGRs 
folkhögskolor istället för GR. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-24 

Skickas till 

 Anders Ahlström, anders.ahlstrom@vgregion.se, Folkhögskoleförvaltningen, 
för kännedom 

 Lena Holmlund, lena.holmlund@goteborgsregionen.se , Göteborgsregionen 
för kännedom 
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Mål nr 8044-22 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter: Johan Borre ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 17 oktober 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge alltid ert namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer 
som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i 
målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
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 12 juli 2022 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 

ÖVERKLAGANDE  

 

Klagande: Johan Borre, 900211-1277 
Kommunmedlem i Göteborgs kommun 
Barometergatan 13 
418 41 Göteborg  
Johan.borre@live.se  

 

Överklagat beslut: Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut den 14 juni 2022 under §§ 405 
sammanträdestider 2023, och § 400 Verksamhetsövergång av 
Validering i väst.  

Saken  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
förkortad KL 

 

YRKANDEN 

1. Beslutet om distansdeltagande strider mot lag och förbundsstyrelsen är inte 
behörig att besluta om distansdeltagande vilket gör att styrelsen fattat ett beslut 
som de inte är behöriga och beslutet har därmed inte tillkommit i laga ordning.  

2. Beslutet om verksamhetsövergången strider mot lag och har inte tillkommit i laga 
ordning.  

3. Jag begär att domstolen beslutar om verkställighetsförbud för punkterna 1-2 tills 
domstolen slutligt avgör målet.  
 

Beslutet att medge deltagande på distans för sammanträden 

1. Av 36 § reglementet för förbundsstyrelsen1 framgår att ledamöter av 
förbundsstyrelsen kan medverka i sammanträdet om det finns särskilda skäl. Det är 
ordförande som avgör inför varje möte om en särskild ledamot har särskilda skäl.  
 

2. Av 6 kap. 24 § KL framgår att det är fullmäktige som i en nämnds reglemente ska 
besluta om hur distansdeltagande får lov att ske. Av reglementet framgår att det inte 
finns någon generell möjlighet att i förväg besluta om att sammanträdena ska vara på 
distans för alla eller merparten av förbundsstyrelsens ledamöter och tjänstgörande 
ersättare.  
 

 
1 Bilaga 1 – Förbundsstyrelsens reglemente 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 5 
 
INKOM: 2022-07-12 
MÅLNR: 8044-22 
AKTBIL: 1

297



  2 (5) 

3. Sveriges kommuner och regioner har i sitt förslag till Reglemente för styrelse 
 och nämnder i sitt förslag till reglemente kommenterat motsvarande bestämmelse 

som finns i förbundsstyrelsens bestämmelse om möjligheten att närvara på distans. 
Av kommentaren framgår dels att särskilda skäl markerar att ett sammanträdde ska 
vara fysiskt med där distans deltagandet för en eller flera ledamöter på distans som 
komplement.2  

 
4. Av beslutet anges två sammanträden med förbundsstyrelsen ska ske via Teams, dvs 

distanssammanträde för ledamöterna av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär dels att det inte är ordförande utan styrelsen i sin helhet som fattat 
beslutet om distansdeltagande vilket strider mot gällande reglementet.  
 

5. Styrelsen motivering till distansdeltagandet är att ledamöterna ska spara tid och 
miljö kan inte bedömas vara särskilda skäl i den mening som avses i reglementet. De 
motiv som anges har snarare innebörden av att allmänt tillåta samtliga ledamöter 
närvara på distans. Om fullmäktige medgivit det hade fullmäktige inte genom 
reglementet skrivit in förbundsstyrelsens reglemente att det krävs särskilda skäl.  

 
6. Utifrån att det inte kan anses utgöra särskilda skäl och att styrelsen går över sin 

behörighet gällande distansdeltagande som är ordförandens beslutsmandat innebär 
att beslutet om distansdeltagande dels strider mot lag och reglementet, och att 
beslutet är fattat av ett organ som inte äger beslutet om distansdeltagande.  

 
Verksamhetsövergången 
 
7. I redogörelse av ärendet framgår att verksamheten bedrevs i kommunalregi hos 

Göteborgs kommun innan verksamheten överlämnades till Göteborgsregionens 
kommunalförbund och bolagiserades 2004 som avvecklades och övergick i drift i 
förvaltningsform från 2012.  
 

8. Av promemoria3 upprättad inom förbundet den 19 september 2003 som revideras 30 
september 2003, framgår att förbundet genom överlämnandet av valideringsarbetet 
som är en kommunalverksamhet skulle kommunalförbundet bli huvudman för 
verksamheten (jfr 3 kap. 8 § KL).  

 
9. Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att huvudmannaskapet för valideringen 

överlämnades 2004 från kommunerna till kommunalförbundet. Där är såldes klarlagt 
att uppgiften har kommit från kommunerna och att det efter 2004 och framåt har 
kommunalförbundet varit ansvarig för uppgiften. Kommunalförbundet har sedan 
2004 varit huvudman för uppgiften.  
 

10. Av 3 kap. 8 § KL framgår att förbundskommunerna genom antagande av 
förbundsordningen kan överlämna uppgifter som en kommun är ansvarig för till ett 
kommunalförbund. Denna överföring av uppgiften skedde 2004 och ges till uttryck i 
förbundsordningens 3 § genom följande skrivning:  

 
2 Bilaga 2 - SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans.  
3 Bilaga 3 – Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 2003.  
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– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 
skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
 

11. Av 3 kap. 16 § 1991 års kommunal, dagens 10 kap. 1 § i nuvarande kommunallag 
framgår att en kommun (jfr 9 kap. 2 § KL) kan lämna över en kommunal uppgift till 
ett aktiebolag under förutsättning angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 
nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
 

12. Utifrån att valideringsverksamheten även har varit bolagiserad av 
kommunalförbundet visar det att uppgiften har varit en uppgift för vilket 
kommunalförbundet varit huvudman (jfr 3 kap. 8 § KL). Det får såldes vara visat att 
valideringsverksamheten som bedrivs är en uppgift som kommit från de 13 
medlemskommunerna. Västra Götalandsregionen är inte en av de kommuner som 
lämnat över uppgiften till kommunalförbundet och ingår inte i kommunalförbundet.  

 
13. Utifrån att uppdrag har lämnats av kommunerna så är det kommunernas uppdrag för 

validering som överlämnats och därmed är inte regionen behörig att bedriva den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för och som GR bedrivit genom att 
förbundskommunerna överlämnat uppgiften (jfr 2 kap. 1 § KL och 20 kap. skollagen). 
Vidare kan inte ett kommunalförbund överföra verksamheten till en annat 
offentligrättsligt organ i första hand för en uppgift som är primärkommunal. Det är 
endast förbundskommunerna som kan förändra uppgiften och ansvaret för validering 
och det sker genom justeringar i förbundsordningen och sedan kan varje kommun 
överlämna delar av uppgiften till regionen med stöd av skollagen.  

 
14. Av 4 § Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom 

kommunal vuxenutbildning framgår att den verksamhet som Validering i Väst 
bedriver är en kommunal angelägenhet och inte en uppgift för regionen. Lika så talar 
20 kap. 18 § skollagen för detta då det är specialreglerat i vilken utsträckning som en 
kommun kan överlåta uppgiften på en region. En sådan överlåtelse kan ske från en 
kommun till ett kommunalförbund till en region, då det strider mot hur ansvar 
överförs mellan offentlighetsrättsliga organ. Det finns inte stöd i kommunallagen för 
en sådan hantering där utfallet blir att regionen blir huvudman.   
 

15. I förbundsordningen (jfr punkt 10) anges att närmare bestämmelser om vad som 
ingår i kommunalförbundets uppdrag i det samverkansavtal som gäller för 
vuxenutbildningen. Av punkten 4.1. i samverkansavtalet4 framgår att 
kommunalförbundet ansvarar även för validering. Detta sammantaget gör att 
uppgiften kring validering är en uppgift för kommunalförbundet och 
samverkansavtalet bör likställas med status som förbundsordningen då avtalet 
reglerar förhållandet mellan förbundskommunerna och kommunalförbundet.  

 

 
4 Bilaga 4 - Samverkansavtal för vuxenutbildning 2020 – 2023  
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16. Vidare bör om den aktuella verksamhetsövergång beslutas av fullmäktige då det rör 
om en principiell fråga genom att förbundet önskar överföra verksamhet till en 
region för en verksamhet som är kopplad till en uppgift som förbundet fått från sina 
medlemskommuner. Den mottagande regionen är inte medlem i 
kommunalförbundet och därför rör det sig om ett beslut av principiell betydelse och 
förbundets verksamhet och organisering.  
 

17. Ett kommunalförbunds mandat och uppdrag bygger på att förbundet får mandatet 
från medlemskommunerna och uppdraget kan vara helt eller partiellt från de 
deltagande kommunerna. Uppdrag anges i förbundsordningen och är en 
förutsättning för att kommunalförbundet ska kunna hantera uppgifterna då 
kommunalförbundet lyder under legalitetsprincipen som den anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen – makten utövas under lagarna – och 5 § förvaltningslagen.  

 
18. Beslutet om verksamhetsövergång verkar inte föranleda någon ändring av 

förbundsordningen som justerar kommunalförbundets uppdrag varvid uppdraget 
fortsatt är en del av uppgifterna som kommunalförbundet ska bedriva och därför 
strider beslutet även mot förbundsordningens 3 § om kommunalförbundets uppdrag.  

 
19. Det är sammantaget visat att det är kommunalförbundet som är huvudman och 

ansvarig för Validering i Västs verksamhet genom att uppgiften har lämnats till 
kommunalförbundet och har varit så i närmare 18 år. Förbundsstyrelsen är inte 
behörig att överlåta en verksamhet för vilket kommunalförbundet är ansvarig och i 
annat fall avser frågan en sådan principiell fråga att den ska beslutas av 
förbundsfullmäktige.  

 
20. Beslutet om verksamhetsövergång strider därför mot lag och beslutet har inte 

kommit till i laga ordning.  
 

Inhibition  
 
21. Beslutet om verksamhetsövergången påverkar dels de anställda som omfattas av 

beslutet om verksamhetsövergång och när beslutet väl verkställts är det svårt att låta 
beslutet gå åter. Det tillsammans med det som anförs i sak gör att det är sannolikt att 
besluteten strider mot lag eller har beslutats av ett inte behörigt organ. Därför ska 
besluten tillsvidare inte få verkställas.  
 

22. Gällande distansdeltagande är det uppenbart att styrelsen gått utöver sin 
beslutsbefogenhet enligt sitt reglemente.  

 

Johan Borre  
 
Bilagor  
1. Förbundsstyrelsens reglemente 
2. SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans 
3. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 

2003 
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4. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 
2003 
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Yttrande till Förvaltningsrätten i laglighetsprövningsmål 8044-22    1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-09-14, Diarienummer: 2022-00229 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande till förvaltningsrätten i 
laglighetsprövningsmål 8044-22 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ordförandens yttrande till 

förvaltningsrätten enligt beslut den 29 augusti 2022, § 533, antas som 

förbundsstyrelsens eget yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen föreslås konfirmera det yttrande som ordföranden avgett till 

förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning, eftersom lagligheten 

ifrågasatts. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut den 29 augusti 2022 med yttrande till 

förvaltningsrätten i mål 8044-22.  

2. Överklagandeskrift 2022-07-22. 

3. Dom angående ordförandebeslutet - mål 9860-22 

4. Föreläggande från förvaltningsrätten 2022-09-07   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Med anledning av överklagande av förbundsstyrelsens beslut den 14 juni 2022 

om sammanträdestider (§ 405) och verksamhetsövergång av Validering Väst (§ 

400) förelade förvaltningsrätten den 12 juli 2022 kommunalförbundet att 

senast den 4 augusti 2022 avge yttrande över överklagandet. Med hänsyn till 

semesterperioden begärdes anstånd med att avge yttrande till den 30 augusti 

2022, vilket domstolen beviljade. 

Förbundsledningen tog fram ett förslag till yttrande som översändes till 

förbundsstyrelsens medlemmar den 24 augusti 2022 för eventuella 

synpunkter. Inga synpunkter inkom och ordföranden fattade den 30 augusti 

2022 beslut om yttrandet med stöd av delegationen att fatta beslut i 

brådskande ärenden. Beslut och yttrande skickades därefter in till 

förvaltningsrätten. 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan uppdrag ges till ordföranden att 

besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens 
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Förbundsstyrelsen – ärende 9 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-09-14, Diarienummer: 2022-00229 

  

 

avgörande inte kan avvaktas. Sådan delegation har skett enligt punkt 1 i 

gällande delegationsordning. 

Klaganden i målet har överklagat ordförandebeslutet och gjort gällande att 

ärendet inte varit så brådskande att förutsättning förelegat att fatta ett sådant 

beslut. Förvaltningsrätten har avslagit detta överklagande med hänvisning till 

att rätten begärt nytt yttrande från förbundsstyrelsen, att svara senast den 17 

oktober 2022. 

Förbundsledningen vill också informera att vi överväger föreslå 

förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige att konfirmera beslutet om 

verksamhetsövergång av Validering Väst i ett senare ärende. 

Bedömning 

Med anledning av att Förvaltningsrätten önskar förnyat yttrande från 

förbundsstyrelsen föreslås att förbundsstyrelsen konfirmerar ordförandens 

delegationsbeslut. 

 

  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Jan Persson 

Jurist 

Skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
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Justeras: 1 (2)

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll  
NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, förbundsstyrelsens ordförande  

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen
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Justeras: 2 (2)

Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 533. Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 8044-22

Med stöd av förbundsstyrelsens delegationsordning, punkt 1, fattar 
ordföranden följande;

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten.

Sammanfattning av ärendet

2022-07-12 inkom en överklagan till Förvaltningsrätten av förbundsstyrelsens 
beslut den 14 juni 2022, §§ 405, Sammanträdestider 2023, och § 400, 
Verksamhetsövergång Validering i väst. Förvaltningsrätten har medgett GR 
anstånd med att lämna sitt yttrande i ärendet till den 30 augusti 2022.   

Ett förslag till yttrande har tagits fram, daterat 2022-08-30. 
Förbundsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet per 
epost. 

Enligt förbundsstyrelsens delegationsordning får förbundsstyrelsens 
ordförande fatta beslut i brådskande ärenden då förbundsstyrelsens beslut inte 
kan avvaktas. Så är fallet i detta ärende, då förbundsstyrelsens nästa 
sammanträde äger rum 30 september 2022. Förbundsstyrelsens ordförande 
föreslås därför, med stöd av gällande delegationsordning punkt 1, att på 
styrelsens vägnar godkänna föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten. Delegationsordningens villkor att samråd ska äga rum med 
presidiet är uppfyllt genom att hela styrelsen haft möjlighet lämna synpunkter.

Beslutet anmäls till förbundsstyrelsens nästa möte.

 

Sekreterare

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson
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Svar i mål om laglighetsprövning 

Datum: 2022-08-30 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197 

400 15 Göteborg  

Svar i mål om laglighetsprövning, målnummer 
8044-22 
 

Ert föreläggande den 21 juli 2022. 

Laglighetsprövning gällande beslut om sammanträdestider och 

plats för förbundsstyrelsens möten 2023. 

Förbundsstyrelsens beslut om sammanträdestider för 2023 är att betrakta som 
en procedurfråga som ingår i styrelsens planering av sin egen verksamhet. 
Beslutet är av rent förberedande art och därför inte överklagbart enligt 13 kap. 

2 § 3 p. kommunallagen. Detsamma gäller i beslutet ingående 
ställningstagande att två av mötena planeras hållas även digitalt, alltså med 
möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på distans. Det bör noteras att 
lagstiftaren i 6 kap. 23 § kommunallagen använt lokutionen ”bestämmer tid 

och plats”, inte beslutar om tid och plats, vilket talar för att ställningstagandet 
inte är ett överklagbart beslut. Ställningstagandet om sammanträdestider och 
fysiska eller digitala möten kan komma att ändras beroende på yttre 

omständigheter, t.ex. pågående pandemis utveckling.  

För det fall rätten anser beslutet överklagbart vill förbundsstyrelsen anföra 

följande; 

Förbundsfullmäktige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen rätt att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Några begränsningar i denna rätt, utöver de som anges i 5 kap. 16 § om sättet 

för deltagandet, finns inte. Förbundsfullmäktige har i förbundsstyrelsens 
reglemente, § 36, beslutat att förbundsstyrelsen, om särskilda skäl föreligger, 
får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. I detta 

inbegrips att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta hålla ett sammanträde 
även på distans. Som framgår av kommentaren till SKR;s normalreglemente är 
bestämmelsen utformad som ”en frivillig möjlighet för nämnden att besluta  
om sammanträde på distans”. Kommunallagen exkluderar således inte 

förbundsstyrelsen från att fatta beslut om att hålla sammanträde på distans och 
regleringen i reglementet ger förbundsstyrelsen denna rätt.  

Bestämmelsen om att ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i det 
enskilda mötet är avsedd för de fall då enskild ledamot inför ett möte så begär. 

Denna bestämmelse begränsar inte förbundsstyrelsens rätt att planera för 
sammanträde på distans.   

Förbundsstyrelsen får alltså enligt sitt reglemente sammanträda med 
ledamöter och ersättare på distans, om särskilda skäl föreligger. Det är inte 
tydligt i reglementet, som bygger på SKR normalreglemente, om det är 

styrelsen som ska ha särskilda skäl eller om dessa skäl ska uppfyllas av ledamot 
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eller ersättare som vill delta på distans. Som lagstiftning och normalreglemente 
formulerats är den mest rimliga utgångspunkten att de särskilda skälen endast 
är kopplade till de enskilda ledamöternas och ersättarnas deltagande, inte till 

styrelsens möjlighet att avgöra vid vilka möten deltagande på distans ska 
kunna ske. 

Om förvaltningsrätten ändå anser att förbundsstyrelsens befogenhet att 
planera in ett möte med digitalt deltagande kräver särskilda skäl, anser 

förbundsstyrelsen att sådana föreligger. Som skäl anges i tjänsteskrivelsen att 
erfarenheten under pandemin visat att digitala möten fungerat väl, att det 
sparar tid för ledamöter och gynnar miljön i form av uteblivna resor. Därtill 
kommer att smittspridningen i samhället gällande Covid 19 fortfarande pågår. 

De digitala mötena kommer vara begränsade i antal, såvida inte 
smittspridningen föranleder annat. Deltagande på distans tillämpas 
fortfarande som ett komplement till fysiska möten, vilket varit lagstiftarens 

utgångspunkt. Även när digitalt deltagande planeras är basen för mötet fysiskt 
på senare angiven plats. 

Det måste primärt vara en fråga för förbundsstyrelsen vad som utgör särskilda 
skäl för beslutet. I andra hand kan frågan möjligen prövas av 
förbundsfullmäktige. Det förefaller inte rimligt att laglighetspröva motiven för 

hur förbundsstyrelsen planerar sina möten. Förbundsstyrelsen anser att 
särskilda skäl föreligger och att beslutet därmed inte strider mot angivna 
befogenheter i reglementet eller lag. 

När det gäller enskilda ledamöters och ersättares särskilda skäl för att delta 

digitalt föreligger ännu inga ställningstaganden. 

Det överklagade beslutet strider därmed inte mot lag och förbundsstyrelsen har 

varit behörig bestämma om möten med deltagande på distans. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås. 

Laglighetsprövning av beslut om verksamhetsövergång av 

Validering Väst till Västra Götalandsregionen. 

Klaganden synes felaktigt utgå från att Göteborgsregionens kommunalförbund 
genom enheten Validering Väst svarar för hela valideringsverksamheten inom 

kommunalförbundets 13 kommuner eller Västra Götalandsregionen. Validering 
Västs uppdrag är kortfattat att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
Västra Götalandsregionen, inte bedriva den. Att utföra validering är ett 
kommunalt uppdrag inom vuxenutbildningen och ansvaret för det ligger kvar 

på primärkommunerna inom Göteborgsregionen. 

Bakgrund om verksamheten 

Validering Väst är en stödorganisation för den valideringsverksamhet som 
bedrivs i Västra Götalandsregionen. Verksamheten och uppdraget består i 1. att 
upprätthålla delregionala stödstrukturer med noder och mötesplatser för att 
koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov och 

planera och implementera verksamhet 2. Att tillhandahålla en gemensam 
portal med modell- och metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera 
processerna kring validering och 3. Att upprätthålla en regional 
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valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och kvalitetsstöd, 
information och verka för samordningsvinster. För en djupare inblick i 
verksamheten hänvisas till Validering Västs verksamhetsplan 2023, se bilaga 1.  

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 
inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 
Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 
bildade dotterbolaget Meritea AB. Den 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 
GR skapade enheten Validering Väst inom avdelning arbetsmarknad och social 
välfärd, med ett annorlunda uppdrag.  

Validering Västs verksamhet har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från Västra Götalandsregionen VGR. Uppdraget har 
under åren inneburit att i samverkan med arbetsmarknadens parter och 
branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i 

Västra Götaland med god kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional 
och nationell förankring. Arbetet har resulterat i utveckling av 
valideringsmodeller inom olika yrkesområden som vård- och omsorg, 
detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 
sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 
kommunerna.  

Validering Väst bedriver alltså ingen egen valideringsverksamhet och fråntar 
inte medlemskommunerna eller andra aktörer deras ansvar för validering. 

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 
medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. 
Verksamheten finansierades i sin helhet under 2021 med bidrag från Västra 

Götalandsregionen om 4 miljoner kronor och därutöver projektmedel och 
bidrag om 689 000 kr från ESF, universitet, yrkesnämnder, branscher m.fl. 
Någon finansiering från medlemskommunerna förekommer inte.   

År 2010 fick regionerna ett uppdrag från regeringen att arbeta med sk 
Kompetensplattformar. Strukturer för validering på regional nivå var en del av 

detta arbete. Den 1 april 2011 gav Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
dåvarande Regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med de 
fyra kommunalförbunden redovisa hur en gemensam stödplattform för 

valideringsverksamhet kunde utvecklas. I samband med detta omvandlades 

GR-verksamheten till Validering Väst - en regional stödstruktur för 
valideringsfrågor. Sedan 2012 får Validering Väst ett årligt verksamhetsbidrag 

från Regionutvecklingsnämnden och är en central del i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet.  

VGR är en av de regioner som kommit längst i att etablera en välfungerande 
struktur för validering och den expertis som byggts upp på Validering Väst är 
ledande i Sverige.  
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Att verksamheten legat kvar på GR trots att uppdraget blev regionalt var 
framför allt av praktiska skäl. Placeringen har dock inte varit helt logisk 
eftersom Validering Västs uppdrag alltid har varit att arbeta i hela regionen och 

att vara ett stöd för alla 49 kommuner i Västra Götaland.  

Validering är en central del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
bidrar till att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 
kompetens. Såsom Valideringsdelegationen påtalar i sitt slutbetänkande - 

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) - är 
validering ”en central del av kompetensförsörjningsarbetet. En väl 
fungerande kompetensförsörjning är central för hållbar regional tillväxt 
genom att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 

kompetens. Validering kan bidra till att skapa nytta ur ett regionalt 
kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom att synliggöra 
och bekräfta den kompetens som finns i regionen. Regionerna bör driva på, 

samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när det gäller 
validering. Regional samverkan om validering kan bidra till likvärdig 
tillgång till validering mellan kommuner och att systemet för validering hålls 
ihop.”  

Regionernas åtagande att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor har stärkts 

genom revidering av lagen om regionalt utvecklingsansvar § 5 p. 2 (lag 
2022:1090) som tydliggör att regioner ska arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor. Att etablera effektiva strukturer för validering är 

dessutom en del av regeringens villkorsbeslut till regionerna. Validering 
beskrivs också i RUSen 2021-2030 och programmet Bygga Kompetens, som en 
central del av det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Kommentarer till överklagandet 

Det är korrekt att Göteborgs kommun överlämnade viss valideringsverksamhet 
till Göteborgsregionens kommunalförbund. Valideringar utfördes i bolagsform 

fram tills Meritea AB avvecklades den 1 januari 2012. Verksamheten 
omvandlades till Validering Väst och har därefter vidgått en hel del 
förändringar till dagens. Verksamheten som Validering Väst bedriver har 

utvecklats inom kommunalförbundet. Den har inte överlämnats från 
medlemskommunerna utan tillkommit på det sätt som beskrivits ovan.  

Göteborgsregionens kommunalförbund är i dag huvudman för Validering Västs 
verksamhet, men verksamheten härrör inte från något uppdrag från 
medlemskommunerna. Uppdraget att utveckla och stödja 

valideringsverksamheten i Västra Götalandsregionen är inte en 

primärkommunal uppgift. Verksamheten har utvecklats inom 
kommunalförbundet till att omfatta stöd och utveckling för validering i hela 

Västra Götalandsregionen, vilket är ett skäl till att verksamheten nu övergår till 
den regionala nivån. Ansvar och verksamhet kopplas därmed samman i rätt 
organisation.  

Förbundsordningen anger inom vilket område kommunalförbundet ska verka. 
Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen inom bl.a. kompetensutveckling, kompetensförsörjning, 
vara mötesplats och driva nätverk och gemensamma utvecklingsprojekt. Enligt 
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förbundsordningens § 3 är förbundet myndighetsutövande inom en begränsad 
del av utbildningsområdet och samverkansorgan mellan kommunerna inom 
bl.a. arbetsmarknad och utbildning. Förbundsordningen innehåller inget 

uttalande om att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
medlemskommunerna. Validering Västs verksamhet är inte kopplad till 
anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, som klaganden 

påstår.  Den verksamhet som övertogs från Göteborgs kommun, med väsentligt 
inslag att utföra valideringar, är inte densamma som den verksamhet 
Validering Väst bedriver i dag.  

Samverkansavtalet inom vuxenutbildningen berör inte den verksamhet som 
bedrivs inom Validering Väst. Validering Väst bedriver ingen avtalsutbildning 

inom området validering. Kommunernas ansvar handlar om validering inom 
kommunal vuxenutbildning och det är inget som ingår i den verksamhet som 
Validering Väst bedriver.  

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen framföra följande. Validering Västs 

uppdrag och huvudsakliga finansiering kommer numera från Västra 
Götalandsregionen. Den verksamhet som bedrivs har blivit ett allt tydligare 
uppdrag för Sveriges regioner. En överföring av verksamheten till Västra 
Götalandsregionen stödjer utvecklingen på området. Eftersom kommunerna 

inte överlämnat uppgiften till kommunalförbundet och den aktuella 
verksamheten inte har någon koppling till gällande förbundsordning eller 
samverkansavtal saknas anledning för medlemskommunernas deltagande i 

beslutsprocessen. En överföring av verksamheten till VGR saknar ekonomisk 
effekt för såväl kommunalförbund som medlemskommuner. Verksamheten är 
av begränsad omfattning i förhållande till kommunalförbundet som helhet och 

består huvudsakligen i de anställdas kompetens. Med hänsyn till ovanstående 

bedöms inte frågan vara av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt, att 
den måste behandlas i förbundsfullmäktige. 

Det överklagade beslutet strider inte mot lag och har tillkommit i laga ordning. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås.  

Göteborg som ovan 

 

 

Axel Josefsson 

Ordförande 

gr@goteborgsregionen.se 

box 5073 

402 22 Göteborg 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter: Johan Borre ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 4 augusti 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Linda Blackedal 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
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 12 juli 2022 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 

ÖVERKLAGANDE  

 

Klagande: Johan Borre,  
Kommunmedlem i Göteborgs kommun 
Barometergatan 13 
418 41 Göteborg  
Johan.borre@live.se  

 

Överklagat beslut: Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut den 14 juni 2022 under §§ 405 
sammanträdestider 2023, och § 400 Verksamhetsövergång av 
Validering i väst.  

Saken  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
förkortad KL 

 

YRKANDEN 

1. Beslutet om distansdeltagande strider mot lag och förbundsstyrelsen är inte 
behörig att besluta om distansdeltagande vilket gör att styrelsen fattat ett beslut 
som de inte är behöriga och beslutet har därmed inte tillkommit i laga ordning.  

2. Beslutet om verksamhetsövergången strider mot lag och har inte tillkommit i laga 
ordning.  

3. Jag begär att domstolen beslutar om verkställighetsförbud för punkterna 1-2 tills 
domstolen slutligt avgör målet.  
 

Beslutet att medge deltagande på distans för sammanträden 

1. Av 36 § reglementet för förbundsstyrelsen1 framgår att ledamöter av 
förbundsstyrelsen kan medverka i sammanträdet om det finns särskilda skäl. Det är 
ordförande som avgör inför varje möte om en särskild ledamot har särskilda skäl.  
 

2. Av 6 kap. 24 § KL framgår att det är fullmäktige som i en nämnds reglemente ska 
besluta om hur distansdeltagande får lov att ske. Av reglementet framgår att det inte 
finns någon generell möjlighet att i förväg besluta om att sammanträdena ska vara på 
distans för alla eller merparten av förbundsstyrelsens ledamöter och tjänstgörande 
ersättare.  
 

 
1 Bilaga 1 – Förbundsstyrelsens reglemente 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 5 
 
INKOM: 2022-07-12 
MÅLNR: 8044-22 
AKTBIL: 1
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3. Sveriges kommuner och regioner har i sitt förslag till Reglemente för styrelse 
 och nämnder i sitt förslag till reglemente kommenterat motsvarande bestämmelse 

som finns i förbundsstyrelsens bestämmelse om möjligheten att närvara på distans. 
Av kommentaren framgår dels att särskilda skäl markerar att ett sammanträdde ska 
vara fysiskt med där distans deltagandet för en eller flera ledamöter på distans som 
komplement.2  

 
4. Av beslutet anges två sammanträden med förbundsstyrelsen ska ske via Teams, dvs 

distanssammanträde för ledamöterna av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär dels att det inte är ordförande utan styrelsen i sin helhet som fattat 
beslutet om distansdeltagande vilket strider mot gällande reglementet.  
 

5. Styrelsen motivering till distansdeltagandet är att ledamöterna ska spara tid och 
miljö kan inte bedömas vara särskilda skäl i den mening som avses i reglementet. De 
motiv som anges har snarare innebörden av att allmänt tillåta samtliga ledamöter 
närvara på distans. Om fullmäktige medgivit det hade fullmäktige inte genom 
reglementet skrivit in förbundsstyrelsens reglemente att det krävs särskilda skäl.  

 
6. Utifrån att det inte kan anses utgöra särskilda skäl och att styrelsen går över sin 

behörighet gällande distansdeltagande som är ordförandens beslutsmandat innebär 
att beslutet om distansdeltagande dels strider mot lag och reglementet, och att 
beslutet är fattat av ett organ som inte äger beslutet om distansdeltagande.  

 
Verksamhetsövergången 
 
7. I redogörelse av ärendet framgår att verksamheten bedrevs i kommunalregi hos 

Göteborgs kommun innan verksamheten överlämnades till Göteborgsregionens 
kommunalförbund och bolagiserades 2004 som avvecklades och övergick i drift i 
förvaltningsform från 2012.  
 

8. Av promemoria3 upprättad inom förbundet den 19 september 2003 som revideras 30 
september 2003, framgår att förbundet genom överlämnandet av valideringsarbetet 
som är en kommunalverksamhet skulle kommunalförbundet bli huvudman för 
verksamheten (jfr 3 kap. 8 § KL).  

 
9. Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att huvudmannaskapet för valideringen 

överlämnades 2004 från kommunerna till kommunalförbundet. Där är såldes klarlagt 
att uppgiften har kommit från kommunerna och att det efter 2004 och framåt har 
kommunalförbundet varit ansvarig för uppgiften. Kommunalförbundet har sedan 
2004 varit huvudman för uppgiften.  
 

10. Av 3 kap. 8 § KL framgår att förbundskommunerna genom antagande av 
förbundsordningen kan överlämna uppgifter som en kommun är ansvarig för till ett 
kommunalförbund. Denna överföring av uppgiften skedde 2004 och ges till uttryck i 
förbundsordningens 3 § genom följande skrivning:  

 
2 Bilaga 2 - SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans.  
3 Bilaga 3 – Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 2003.  

314



  3 (5) 

 
– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 
skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
 

11. Av 3 kap. 16 § 1991 års kommunal, dagens 10 kap. 1 § i nuvarande kommunallag 
framgår att en kommun (jfr 9 kap. 2 § KL) kan lämna över en kommunal uppgift till 
ett aktiebolag under förutsättning angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 
nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
 

12. Utifrån att valideringsverksamheten även har varit bolagiserad av 
kommunalförbundet visar det att uppgiften har varit en uppgift för vilket 
kommunalförbundet varit huvudman (jfr 3 kap. 8 § KL). Det får såldes vara visat att 
valideringsverksamheten som bedrivs är en uppgift som kommit från de 13 
medlemskommunerna. Västra Götalandsregionen är inte en av de kommuner som 
lämnat över uppgiften till kommunalförbundet och ingår inte i kommunalförbundet.  

 
13. Utifrån att uppdrag har lämnats av kommunerna så är det kommunernas uppdrag för 

validering som överlämnats och därmed är inte regionen behörig att bedriva den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för och som GR bedrivit genom att 
förbundskommunerna överlämnat uppgiften (jfr 2 kap. 1 § KL och 20 kap. skollagen). 
Vidare kan inte ett kommunalförbund överföra verksamheten till en annat 
offentligrättsligt organ i första hand för en uppgift som är primärkommunal. Det är 
endast förbundskommunerna som kan förändra uppgiften och ansvaret för validering 
och det sker genom justeringar i förbundsordningen och sedan kan varje kommun 
överlämna delar av uppgiften till regionen med stöd av skollagen.  

 
14. Av 4 § Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom 

kommunal vuxenutbildning framgår att den verksamhet som Validering i Väst 
bedriver är en kommunal angelägenhet och inte en uppgift för regionen. Lika så talar 
20 kap. 18 § skollagen för detta då det är specialreglerat i vilken utsträckning som en 
kommun kan överlåta uppgiften på en region. En sådan överlåtelse kan ske från en 
kommun till ett kommunalförbund till en region, då det strider mot hur ansvar 
överförs mellan offentlighetsrättsliga organ. Det finns inte stöd i kommunallagen för 
en sådan hantering där utfallet blir att regionen blir huvudman.   
 

15. I förbundsordningen (jfr punkt 10) anges att närmare bestämmelser om vad som 
ingår i kommunalförbundets uppdrag i det samverkansavtal som gäller för 
vuxenutbildningen. Av punkten 4.1. i samverkansavtalet4 framgår att 
kommunalförbundet ansvarar även för validering. Detta sammantaget gör att 
uppgiften kring validering är en uppgift för kommunalförbundet och 
samverkansavtalet bör likställas med status som förbundsordningen då avtalet 
reglerar förhållandet mellan förbundskommunerna och kommunalförbundet.  

 

 
4 Bilaga 4 - Samverkansavtal för vuxenutbildning 2020 – 2023  
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16. Vidare bör om den aktuella verksamhetsövergång beslutas av fullmäktige då det rör 
om en principiell fråga genom att förbundet önskar överföra verksamhet till en 
region för en verksamhet som är kopplad till en uppgift som förbundet fått från sina 
medlemskommuner. Den mottagande regionen är inte medlem i 
kommunalförbundet och därför rör det sig om ett beslut av principiell betydelse och 
förbundets verksamhet och organisering.  
 

17. Ett kommunalförbunds mandat och uppdrag bygger på att förbundet får mandatet 
från medlemskommunerna och uppdraget kan vara helt eller partiellt från de 
deltagande kommunerna. Uppdrag anges i förbundsordningen och är en 
förutsättning för att kommunalförbundet ska kunna hantera uppgifterna då 
kommunalförbundet lyder under legalitetsprincipen som den anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen – makten utövas under lagarna – och 5 § förvaltningslagen.  

 
18. Beslutet om verksamhetsövergång verkar inte föranleda någon ändring av 

förbundsordningen som justerar kommunalförbundets uppdrag varvid uppdraget 
fortsatt är en del av uppgifterna som kommunalförbundet ska bedriva och därför 
strider beslutet även mot förbundsordningens 3 § om kommunalförbundets uppdrag.  

 
19. Det är sammantaget visat att det är kommunalförbundet som är huvudman och 

ansvarig för Validering i Västs verksamhet genom att uppgiften har lämnats till 
kommunalförbundet och har varit så i närmare 18 år. Förbundsstyrelsen är inte 
behörig att överlåta en verksamhet för vilket kommunalförbundet är ansvarig och i 
annat fall avser frågan en sådan principiell fråga att den ska beslutas av 
förbundsfullmäktige.  

 
20. Beslutet om verksamhetsövergång strider därför mot lag och beslutet har inte 

kommit till i laga ordning.  
 

Inhibition  
 
21. Beslutet om verksamhetsövergången påverkar dels de anställda som omfattas av 

beslutet om verksamhetsövergång och när beslutet väl verkställts är det svårt att låta 
beslutet gå åter. Det tillsammans med det som anförs i sak gör att det är sannolikt att 
besluteten strider mot lag eller har beslutats av ett inte behörigt organ. Därför ska 
besluten tillsvidare inte få verkställas.  
 

22. Gällande distansdeltagande är det uppenbart att styrelsen gått utöver sin 
beslutsbefogenhet enligt sitt reglemente.  

 

Johan Borre  
 
Bilagor  
1. Förbundsstyrelsens reglemente 
2. SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans 
3. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 

2003 
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4. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 
2003 
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KLAGANDE 
Johan Borre,  
 
MOTPART 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Ordförandens för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut 2022-08-29, § 533 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) (KL) 
_____________________ 

 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Ordföranden för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund 

(GR) beslutade den 29 augusti 2022 att på styrelsens vägnar godkänna ett 

föreslaget yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning i mål nr 

8044-22. Som grund för beslutet anfördes bl.a. att ordföranden enligt 

delegationsordning får fatta beslut i brådskande ärenden, vilket ansågs vara 

fallet i det aktuella laglighetsprövningsmålet, då yttrande där skulle ges in 

senast den 30 augusti 2022 men förbundsstyrelsens nästa sammanträde äger 

rum först den 30 september 2022.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Johan Borre överklagar beslutet och yrkar att domstolen tar upp målet till 

avgörande omgående och yrkar i andra hand inhibition i målet tills domstolen 

avgör målet slutligt. Han anför därvid bl.a. följande. De beslut som över-

klagandet i mål 8044-22 omfattar har fattats av styrelsen i sin helhet. Det 

innebär att yttrandet till förvaltningsrätten i det målet ska fattas av hela 

styrelsen, då beslutet om yttrande omfattas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § 

andra punkten KL. Beslutet om yttrande har inte varit brådskande om styrelsen 

hade använt möjligheten att begära anstånd med motiveringen att upprätthålla 

delegationsförbundet i 6 kap. 38 § andra punkten KL. Förbundsstyrelsen har 

också tidigare begärt och fått anstånd med att inkomma med yttrande. Eftersom 

styrelsen inte har begärt ytterligare anstånd och utifrån målets art och karaktär 

kan det inte ha ansetts oundgängligt att fatta ett ordförandebeslut som har sin 

grund i 6 kap. 39 § KL. Ordföranden har genom beslutet därmed gått utanför 

sin befogenhet och beslutet har därför inte kommit till i laga ordning. 
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GR anför bl.a. följande avseende frågan om inhibition. Inhibitionsyrkandet bör 

avslås då yttrandet redan har översänts till förvaltningsrätten och beslutet 

därmed har verkställts. Någon ytterligare verkställighet kommer inte att ske.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det överklagade beslutet kan endast prövas som en laglighetsprövning  

enligt KL. En sådan prövning får inte avse lämpligheten och skäligheten i det 

överklagade beslutet utan tar enbart sikte på om beslutet är olagligt enligt 

någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten kan då 

inte ändra det överklagade beslutet utan kan endast pröva om beslutet ska 

upphävas. 

 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller  

regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Av 6 kap. 38 § KL framgår att beslutanderätten inte får 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 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, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till  

nämnden, eller 
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5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Enligt 6 kap. 39 § KL får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det finns inte 

någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande beslut enligt 

6 kap. 39 § KL med hänsyn till ärendenas art. Vad som är ett brådskande 

ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall (jfr HFD 2016 

ref. 74). 

 

Möjligheten för en ordförande eller annan ledamot att med stöd av 6 kap. 39 § 

KL på nämndens vägnar besluta om yttrande i ett laglighetsprövningsmål 

rörande ett överklagat nämndbeslut, utgör därmed ett undantag från att 

nämnden själv ska besluta yttrande och förutsätter att man inte kan vänta med 

beslutet till nämndens nästa sammanträde samt att det rör sig om ärenden som 

oundgängligen måste avgöras (jfr prop. 1990/91:117 s. 205 samt 2016/17:171 

s. 378). I mål om laglighetsprövningar gäller emellertid normalt att kommuner 

ofta kan få anstånd med att avge yttranden, även om domstolarna av 

handläggningsskäl som huvudregel ofta initialt beslutar om ganska korta 

tidsrymder för avgivande av yttrande.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar därmed att den av domstolen angivna 

yttrandetiden i mål nr 8044-22 inte bör utgöra skäl för att frångå delegations-

förbudet i 6 kap. 38 § KL och kommer i det målet därför att ånyo förelägga 

GR:s förbundsstyrelse att yttra sig, men den gången med en längre tid för 

yttrande än vad som tidigare har beslutats.  

 

Med ledning av det anförda och med beaktande av 13 kap. 9 § KL bedömer 

förvaltningsrätten att det inte finns skäl att upphäva det överklagade beslutet. 

Då förvaltningsrätten därmed också har tagit upp målet till omedelbart 

avgörande föranleder Johan Borres yrkande om inhibition ingen ytterligare 
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åtgärd. Därvid kan emellertid också tilläggas att då ordförandebeslutet numera 

redan är verkställt skulle ett inhibitionsbeslut också ha framstått som 

meningslöst och därmed ej vara prövningsbart (jfr t.ex. RÅ 1991 not. 201). 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving. 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter: Johan Borre ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 17 oktober 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge alltid ert namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer 
som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i 
målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
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Justeras: 17 (21)

Förbundsfullmäktige

Protokoll 2022-12-13, kl. 18.00-18.58
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: UIlevi Restaurang och Konferens, Göteborg

§ 176. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 
Götalandsregionen
Diarienummer: 2022-00101

Beslut

Godkänns att verksamheten Validering Väst överförs från Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) till Västra Götalandsregionen (VGR). 

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering 
Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en 
principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att 
verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering 
Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag
Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109)
Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i 
mål 8044–22 med överklagandet
Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022 

Skickas till

Medlemskommunerna
VGR
Förvaltningsrätten
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Ronnie Bryngelsson
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