
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 6 september 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset, 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 Ansökan om planbesked för fastigheterna 

Ström 1:112 och Ström 1:46 
 

2022/160 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 8.30-9.30 
 

6 Markanvisning Hjärtum 14:75 
 

2022/339 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 8.30-9.30 
 

7 Yttrande på förslag till ändring i 
förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göta älv 
 

2022/333 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 8.30-9.30 
 

8 Övertagande av statlig väg 
 

2022/366 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 8.30-9.30 
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9 Yttrande över bostadsörsörjningsprogram 
2022 - 2025, Stenungsunds kommun 
 

2022/318 Karin Holmström, 
sektorchef 
Maria Wagerland, 
plan- och 
exploateringschef 
Kl 8.30-9.30 
 

10 Uppföljning livsmedelspolicy 
 

2022/365 Karin Holmström, 
sektorchef 
Kl 9.45-9.55 
 

11 Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
 

2022/292 Elisabeth Linderoth, 
kommunchef 
Karin Holmström, 
sektorchef 
Leif Gardtman, 
sektorchef 
Sanny Mattelin, AB 
Edethus 
Kl 10-10.15 
 

12 Svar på motion om krav om yrkeslärlingar 
vid kommunal upphandling av 
byggentreprenader 
 

2022/244  

13 Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
 

2022/298 Lotte Mossudd, 
sektorchef 
Sofia Enström, 
folkhälsoutvecklare 
Kl 10.15-10.35 
 

14 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelse 
 

2022/299 Lotte Mossudd, 
sektorchef 
Sofia Enström, 
folkhälsoutvecklare 
Kl 10.15-10.35 
 

15 Flaggpolicy för Lilla Edets kommun 
 

2022/354 Ellinor Östlund, 
kommunikationschef 
Kl 10.35-10.45 
 

16 Granskning av rutiner för personal- och 
kompetensförsörjning 
 

2022/284 Marianne Piiroinen, 
personalchef  
kl 10.45-10.55 
 

17 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2022/213  

18 Svar på motion om att sluta klippa gräsmattor 
- skapa ängar 
 

2022/143  

19 Tillägg i reglemente för socialnämnden 2022/300  
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20 Namngivning av ny förskola Ström 

 
2022/291  

21 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84  

22 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

23 Information från GR 
 

2022/10  

24 Information från SOLTAK AB 
 

2022/17  

25 Information från SBRF 
 

2022/16  

26 Medlemsbidrag och budget 2023 
Samordningsförbund Södra Vänern 
 

2022/332 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
kl 11.15- 
 

27 Information om ekonomiska prognoser 2023 
och 2024 

 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
kl 11.15- 

 
 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 93 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Ström 1:112 och 
Ström 1:46 
Dnr KS 2022/160 
 
Sammanfattning 
Lekvall Förvaltning AB har lämnat in en ansökan om planbesked eftersom de har en 
önskan om att kunna utveckla och bebygga aktuella fastigheter på ett sätt som den 
nuvarande detaljplanen hindrar. I första hand gäller det att minska ner eller helt ta bort 
det nuvarande byggförbudet som råder på fastigheterna samt att höja den tillåtna 
byggnadshöjden från 5,4 meter till 7,5 meter samt att möjliggöra markanvändning för 
idrottsändamål.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och 1:46 ligger på den västra sidan av Göta älv i 
bostadsområdet Ström vid korsningen Ljungskilevägen och Kungälvsvägen. Mellan 
fastigheterna ligger en gång- och cykelväg. Mot norr och väster gränsar fastigheterna till 
bebyggelse som består av flerbostadshus och en tidigare affärslokal (numera en 
föreningslokal). Planområdet är ca 5 300 m2 stort.   
 
På fastigheten Ström 1:112 finns en nyuppförd ”gör det själv” biltvätt. Den nya 
biltvätten som i sin helhet är uppförd på mark som inte får bebyggas har ett 
tidsbegränsat bygglov på tio år. Utöver biltvätten har samhällsnämnden även lämnat ett 
permanent bygglov för en parkering på den södra delen av fastigheten. 
Fastigheten Ström 1:46 är bebyggd med en bensinstation med en biltvätt. Bensin-
stationen som nyligen har byggts ut innehåller även en servicebutik.   
 
Yttrande på ansökan har inkommit från miljöenheten som skickar med värdefull 
information om hälsoskydd för det kommande planarbetet. Stadsmiljö har muntligen 
framför synpunkter som berör trafiksituationen i anslutning till de två fastigheterna. Det 
gäller Ljungskilevägens betydelse som stråk när Ström växer västerut, en trafiksäker 
korsning, bättre infart till fastigheter norr om Ljungskilevägen, en rakare dragning av en 
gång- och cykelbanan m.m.  
 
Ansökan om planbesked bedöms inte strida mot översiktsplanens rekommendation att 
pågående verksamhet i form av bostäder och allmän och kommersiell service ska fortgå 
och överensstämmer väl med intentionen att förstärka och utveckla en befintlig tätort i 
ett strategiskt kommunikationsläge.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 omfattas av stadsplan Ströms Centrum med 
aktnummer 15-STY-3670 som vann laga kraft den 2 oktober 1981. Fastigheterna berörs 
även av ändring av detaljplan för Ströms Centrum med aktnummer 1462-P46 som vann 
laga kraft den 19 april 2006. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
Befintliga byggnader och anläggningar inom fastigheterna strider mot detaljplanen 
avseende att bygga på mark som inte får bebyggas. Sökande har inte heller möjlighet att 
utveckla sina fastigheter som tänkt utifrån den befintliga detaljplanen. 
 
Om planområdet skulle inkludera även Ljungskilevägen kommer detaljplan för del av 
Ljungskilevägen med aktnummer 1562-464 som vann laga kraft den 29 maj 1992 
beröras. Detaljplanen medger en byggrätt för ett pensionärsboende i en våning, placerad 
mitt på Ljungskilevägen. 
 
Genom att utöka planområdet med Ljungskilevägen och kommunens mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 får området en bättre struktur, säkrare 
trafiklösning samt anpassas inför kommande utbyggnader väster ut. Därtill sker en 
översyn över markanvändningen och hur marken nyttjas vilket kan leda till att 
fastighetsregleringar kan komma tillstånd som är bättre anpassade till verkligenheten 
och dagens behov. Till exempel har bensinstationen expanderat utanför sin fastighet. 
Denna expandering strider mot detaljplanen eftersom allmän platsmark tas i anspråk.  
 
Planerings- och exploateringsenhetens förslag är att positivt planbesked ges under 
förutsättning att planområdet utökas med kommunal mark redovisad på kartan som 
tillhör tjänsteskrivelsen. 
 
Utökas planområdet åläggs kommunen att genomföra åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten och trafikmiljön. De vägar och gång- och cykelbanor som är aktuella är 
viktiga stråk som leder till viktiga målpunkter som till exempel Strömsskolan. Dessa 
bör, precis som idag, utgöra allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas tidigast hösten 2023. Detaljplanen beräknas ta 
två år att färdigställa. Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med 
detaljplanen startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
 
Röd linje visar ansökt planområde och den blå linjen det utökade planområdet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
Skrivelsen, Ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och 
1:46, KS 2022/160 
Karta över utökat planområde daterad 2022-08-08, KS 2022/166 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-14, KS 2022/160 
Yttrande från miljöenheten daterat 2022-06-21, KS 2022/160 
Anteckning från möte med stadsmiljö och trafik i juli, KS 2022/166 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om planarbetet enbart kommer omfatta fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 
kommer hela kostnaden för detaljplanen, inklusive utredningar och underlag 
bekostas av exploatören. Det kommer även bli exploatörens ansvar att genomföra 
detaljplanen. 
 
Om planarbetet utökas med Ljungskilevägen och kommunen mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 kommer visa kostnader såsom 
trafikutredning och genomförande av nya lokalgator, övergångställen och gång- och 
cykelbanan tillfalla kommunen. Det innebär att det behövs kommunala investeringar.  

  
Exempel på kostnader som kan bli aktuella. Kostnaderna är uppskattade och utgår 
från att planområdets utökas med kommunens mark. Exploatören och kommunen 
fördelar kostnaderna sinsemellan vid ett utökat planarbete:  

 

6



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

• Kostnader för planarbete (inkl. annonsering): 102 000 kr varav kommunens 
beräknade kostnader uppgår till 51 000 kr. 

• Grundkarta och fastighetsförteckning: 61 000 kr varav kommunens 
beräknade kostnader uppgår till 30 500 kr. 

• Utredningskostnader: 925 000 kr vara kommunens beräknade kostnader 
uppgår till 450 000 kr. 

• Ersättningar (rådighet till mark - inlösen av mark, hantering av rättigheter, 
gemensamhetsanläggningar): 70 000 kr varav kommunens beräknade 
kostnader uppgår till 0 kr 

 
Därtill tillkommer genomförandekostnader och eventuella intäkter för 
kommunen. Dessa kostnader kan inte beräknas i nuläget utan redovisas som 
exploateringskostnader i kommande planarbete. Nedan följer exempel på 
genomförandekostnader: 
 
• Utbyggnad av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten, 

anslutningsavgifter:  
• Ombyggnation av statlig infrastruktur (Kungälvsvägen) 
• Försäljning av mark 

 
Yrkande 
Julia Färjhage (C): 

1. Kommunstyrelsen beviljar planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att utöka 

planområdet enligt karta daterad 2022-08-08 
3. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplanen ska utgå från 

planerings- och exploateringsenhetens skrivelse Ansökan om planbesked för 
ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 

4. Kommunstyrelsen beslutar att planavtal ska vara tecknat inom ett år från 
kommunstyrelsens beslut att bevilja planbesked har vunnit laga kraft. 

5. Kommunstyrelsen noterar att planarbetet kan påbörjas tidigast hösten 2023. 
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens del i planarbetet förutsätter att det 

finns ekonomiska medel för arbetet. 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beviljar planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att utöka 

planområdet enligt karta daterad 2022-08-08 
3. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplanen ska utgå från 

planerings- och exploateringsenhetens skrivelse Ansökan om planbesked för 
ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 

4. Kommunstyrelsen beslutar att planavtal ska vara tecknat inom ett år från 
kommunstyrelsens beslut att bevilja planbesked har vunnit laga kraft. 

7



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

5. Kommunstyrelsen noterar att planarbetet kan påbörjas tidigast hösten 2023. 
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens del i planarbetet förutsätter att det 

finns ekonomiska medel för arbetet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-08 KS 2022/160 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Ström 1:112 och 
Ström 1:46 
 
Dnr KS 2020/305 
 
Sammanfattning 
Lekvall Förvaltning AB har lämnat in en ansökan om planbesked eftersom de har en 
önskan om att kunna utveckla och bebygga aktuella fastigheter på ett sätt som den 
nuvarande detaljplanen hindrar. I första hand gäller det att minska ner eller helt ta bort 
det nuvarande byggförbudet som råder på fastigheterna samt att höja den tillåtna 
byggnadshöjden från 5,4 meter till 7,5 meter samt att möjliggöra markanvändning för 
idrottsändamål.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och 1:46 ligger på den västra sidan av Göta älv i 
bostadsområdet Ström vid korsningen Ljungskilevägen och Kungälvsvägen. Mellan 
fastigheterna ligger en gång- och cykelväg. Mot norr och väster gränsar fastigheterna till 
bebyggelse som består av flerbostadshus och en tidigare affärslokal (numera en 
föreningslokal). Planområdet är ca 5 300 m2 stort.   
 
På fastigheten Ström 1:112 finns en nyuppförd ”gör det själv” biltvätt. Den nya 
biltvätten som i sin helhet är uppförd på mark som inte får bebyggas har ett 
tidsbegränsat bygglov på tio år. Utöver biltvätten har samhällsnämnden även lämnat ett 
permanent bygglov för en parkering på den södra delen av fastigheten. 
Fastigheten Ström 1:46 är bebyggd med en bensinstation med en biltvätt. Bensin-
stationen som nyligen har byggts ut innehåller även en servicebutik.   
 
Yttrande på ansökan har inkommit från miljöenheten som skickar med värdefull 
information om hälsoskydd för det kommande planarbetet. Stadsmiljö har muntligen 
framför synpunkter som berör trafiksituationen i anslutning till de två fastigheterna. Det 
gäller Ljungskilevägens betydelse som stråk när Ström växer västerut, en trafiksäker 
korsning, bättre infart till fastigheter norr om Ljungskilevägen, en rakare dragning av en 
gång- och cykelbanan m.m.  
 
Ansökan om planbesked bedöms inte strida mot översiktsplanens rekommendation att 
pågående verksamhet i form av bostäder och allmän och kommersiell service ska fortgå 
och överensstämmer väl med intentionen att förstärka och utveckla en befintlig tätort i 
ett strategiskt kommunikationsläge.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 omfattas av stadsplan Ströms Centrum med 
aktnummer 15-STY-3670 som vann laga kraft den 2 oktober 1981. Fastigheterna berörs 
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sid 2/4 

även av ändring av detaljplan för Ströms Centrum med aktnummer 1462-P46 som vann 
laga kraft den 19 april 2006. 
 
Befintliga byggnader och anläggningar inom fastigheterna strider mot detaljplanen 
avseende att bygga på mark som inte får bebyggas. Sökande har inte heller möjlighet att 
utveckla sina fastigheter som tänkt utifrån den befintliga detaljplanen. 
 
Om planområdet skulle inkludera även Ljungskilevägen kommer detaljplan för del av 
Ljungskilevägen med aktnummer 1562-464 som vann laga kraft den 29 maj 1992 
beröras. Detaljplanen medger en byggrätt för ett pensionärsboende i en våning, placerad 
mitt på Ljungskilevägen. 
 
Genom att utöka planområdet med Ljungskilevägen och kommunens mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 får området en bättre struktur, säkrare 
trafiklösning samt anpassas inför kommande utbyggnader väster ut. Därtill sker en 
översyn över markanvändningen och hur marken nyttjas vilket kan leda till att 
fastighetsregleringar kan komma tillstånd som är bättre anpassade till verkligenheten 
och dagens behov. Till exempel har bensinstationen expanderat utanför sin fastighet. 
Denna expandering strider mot detaljplanen eftersom allmän platsmark tas i anspråk.  
 
Planerings- och exploateringsenhetens förslag är att positivt planbesked ges under 
förutsättning att planområdet utökas med kommunal mark redovisad på kartan som 
tillhör tjänsteskrivelsen. 
 
Utökas planområdet åläggs kommunen att genomföra åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten och trafikmiljön. De vägar och gång- och cykelbanor som är aktuella är 
viktiga stråk som leder till viktiga målpunkter som till exempel Strömsskolan. Dessa 
bör, precis som idag, utgöra allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas tidigast hösten 2023. Detaljplanen beräknas ta 
två år att färdigställa. Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med 
detaljplanen startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser.  
 

 
 
Röd linje visar ansökt planområde och den blå linjen det utökade planområdet. 
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Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
Skrivelsen, Ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och 
1:46, KS 2022/160 
Karta över utökat planområde daterad 2022-08-08, KS 2022/166 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-14, KS 2022/160 
Yttrande från miljöenheten daterat 2022-06-21, KS 2022/160 
Anteckning från möte med stadsmiljö och trafik i juli, KS 2022/166 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om planarbetet enbart kommer omfatta fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 
kommer hela kostnaden för detaljplanen, inklusive utredningar och underlag 
bekostas av exploatören. Det kommer även bli exploatörens ansvar att genomföra 
detaljplanen. 
 
Om planarbetet utökas med Ljungskilevägen och kommunen mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 kommer visa kostnader såsom 
trafikutredning och genomförande av nya lokalgator, övergångställen och gång- och 
cykelbanan tillfalla kommunen. Det innebär att det behövs kommunala investeringar.  

  
Exempel på kostnader som kan bli aktuella. Kostnaderna är uppskattade och utgår 
från att planområdets utökas med kommunens mark. Exploatören och kommunen 
fördelar kostnaderna sinsemellan vid ett utökat planarbete:  

 
• Kostnader för planarbete (inkl. annonsering): 102 000 kr varav kommunens 

beräknade kostnader uppgår till 51 000 kr. 
• Grundkarta och fastighetsförteckning: 61 000 kr varav kommunens 

beräknade kostnader uppgår till 30 500 kr. 
• Utredningskostnader: 925 000 kr vara kommunens beräknade kostnader 

uppgår till 450 000 kr. 
• Ersättningar (rådighet till mark - inlösen av mark, hantering av rättigheter, 

gemensamhetsanläggningar): 70 000 kr varav kommunens beräknade 
kostnader uppgår till 0 kr 

 
Därtill tillkommer genomförandekostnader och eventuella intäkter för 
kommunen. Dessa kostnader kan inte beräknas i nuläget utan redovisas som 
exploateringskostnader i kommande planarbete. Nedan följer exempel på 
genomförandekostnader: 
 
• Utbyggnad av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten, 

anslutningsavgifter:  
• Ombyggnation av statlig infrastruktur (Kungälvsvägen) 
• Försäljning av mark 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 
 

1. bevilja planbesked  
2. ge uppdrag till planerings- och exploateringsenheten att utöka 

planområdet enligt karta daterad 2022-08-08 
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3. arbetet med detaljplanen ska utgå från planerings- och 
exploateringsenhetens skrivelse Ansökan om planbesked för ny 
detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 

4. planavtal ska vara tecknat inom ett år från kommunstyrelsens 
beslut att bevilja planbesked har vunnit laga kraft  

 
Planarbetet kan påbörjas tidigast hösten 2023.  
 
 
 
 
Emma Bönnestig 
Bygg- och planhandläggare 
emma.bonnestig@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lekvall Fastigheter AB 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
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Ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheterna 
Ström 1:112 och 1:46 
Diarienummer:  KS 2022/160 
Inkom:  2022-03-14 
Kompletta handlingar:  2022-03-14 
Fastigheter:  Ström 1:112 och Ström 1:46 
Sökande:  Lekvall Förvaltning AB 
Fastighetsägare: Lekvall Förvaltning AB 

Sammanfattning 
Lekvall Förvaltning AB har lämnat in en ansökan om planbesked eftersom de har en 
önskan om att kunna utveckla och bebygga fastigheterna på ett sätt som den nuvarande 
detaljplanen hindrar. Begränsningarna i detaljplanen gäller vad marken får användas 
till, var byggnader ska placeras samt högsta tillåtna byggnadshöjd. 
Genom att även inkludera intilliggande markområden kan en ny detaljplan förbättra 
trafiksituationen vid Ljungskilevägen och i storkvarteret mellan Ljungskilevägen i 
söder och Solgatan i norr. En förtätning av bebyggelsen i kvarteret skulle ge ett mer 
stadsmässigt kvarter och ge flera bostäder i Lilla Edet på mark som redan tagits i 
anspråk. 
All ny bebyggelse, verksamheter, funktioner, utformning och placering måste ske med 
hänsyn till den befintliga bensinstationen på fastigheten Ström 1:46.  

Inledning 

Bakgrund 
Lekvall Förvaltning AB har lämnat in en ansökan om planbesked eftersom de har en 
önskan om att kunna utveckla och bebygga fastigheterna på ett sätt som den nuvarande 
detaljplanen hindrar. I första hand gäller det att minska ner eller helt ta bort det 
nuvarande byggförbudet som råder på fastigheterna samt att höja den tillåtna 
byggnadshöjden från 5,4 meter till 7,5 meter. Det finns även önskemål om att kunna 
nyttja marken mer flexibelt genom att till exempel lägga till idrottändamål som en 
möjlig markanvändning.  

Syfte 
Syftet med ansökan är att möjliggöra en friare placering av byggnader och kunna 
tillåta högre byggnader och därmed få fler användningsområden. En ny detaljplan kan 
även anpassas till rådande förhållandena så att befintliga byggnadervek blir planenliga. 
Syftet med att utöka planområdet är att förbättra gatunätet i området genom att göra 
det tydligare och mer trafiksäkert men även som en förberedelse för framtidens 
exploatering av Ström, där Ljungskilevägen utgör ett viktigt stråk för att knyta ihop ett 
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nytt bostadsområde i väster med centrum och skola. För att detta ska bli möjligt 
behöver en befintlig byggrätt över Ljungskilevägen tas bort. En förtätning av 
bebyggelsen norr om Ljungskilevägen skulle förändra området karaktär och kunna 
göra området mer attraktivt.  

Läge och omfattning 
Fastigheterna Ström 1:112 och 1:46 ligger på den västra sidan av Göta älv i 
bostadsområdet Ström vid korsningen Ljungskilevägen och Kungälvsvägen. Mellan 
fastigheterna ligger en gång- och cykelväg. Mot norr och väster gränsar fastigheterna 
till bebyggelse, flerbostadshus och en tidigare affärslokal (numera en föreningslokal). 
Planområdet är ca 5 300 m2 stort.   

         
På fastigheten Ström 1:112 står en nyuppförd gör det själv biltvätt. Biltvätten strider mot detaljplanen 
på så sätt att den i sin helhet är placerad på mark som inte får bebyggas, se den prickade marken på 
situationsplanen.  

 
På fastigheten Ström 1:112 finns en nyuppförd ”gör det själv" biltvätt. Den nya 
biltvätten som i sin helhet är uppförd på mark som inte får bebyggas har ett 
tidsbegränsat bygglov på tio år. Utöver biltvätten har samhällsnämnden även lämnat 
ett permanent bygglov för en parkering på den södra delen av fastigheten. 
Fastigheten Ström 1:46 är bebyggd med en bensinstation med en biltvätt. Bensin-
stationen som nyligen har byggts ut innehåller även en servicebutik.   

Ägoförhållanden 
Fastigheterna Ström 1:112 (2 928,0 m2) och 1:46 (2 130,0 m2) ägs av Lekvalls 
Förvaltning AB. 
Utökas planområdet berörs även följande fastigheter beröras: 
Ström 1:65 (endast en mindre del av fastigheten berörs) ägare Lilla Edets kommun.  
Ström 1:82 (11 673 m2) ägare Lilla Edets kommun. 
Ström 1:113 (1 514,0 m2) ägare Edet-Hus, stiftelse. 
Ström 1:114 (2 657,0 m2) ägare AB Edetshus. 
Ström 1:1124 (1 989,0 m2) ägare Karlsson Fastigheter i Lilla Edet AB 
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Ström 1:115 (4 397,0 m2) ägare AB Edethus. 
Ström 1:139 (3 422,0 m2) ägare Orienteringsklubben Gripen. 
Ström 1:116 (5 878,0 m2) ägare Karlssons Fastigheter i Lilla Edet AB. 
 

 
Inom den blåa ringen ligger fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46. Fastigheterna är markerade med 
röd streckad linje. De skiljs åt av en gång- och cykelbanan. Den streckade gröna linjen redovisar stor 
kvarteret mellan Ljungskilevägen i söder och Solgatan i norr. 

Förutsättningar och bedömningar 

Översiktsplan 
Kommunens översiktsplan behandlar kommunens långsiktiga utveckling vad gäller 
strategiska frågor och markanvändning och byggande. Planen är vägledande och anger 
grunddragen i den avsedda markanvändningen och kommunens syn på hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ska ge förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling och goda levnadsförhållanden med hänsyn till 
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bebyggelseutveckling, näringslivet och natur- och kulturmiljön samt behov och 
efterfrågan av arbete, boende, service och fritid utifrån en god samhällsekonomi. 
I ”Strukturbild Göteborgsregionen” ligger Lilla Edets kommun längs två av regionens 
huvudstråk som utgörs av Norge-Västkustbanan (järnvägen) och väg E45. I samhället 
Lilla Edet finns även en förbindelse västerut mot E6 och kustregionen via väg 167. 
Kommunen för därför en medveten strategi att stärka tätorten utmed dessa stråk i syfte 
att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig bebyggelsestruktur som kan möta en 
regional efterfrågan på bostäder.  
En utveckling på den västra sidan av Göta älv kan bidra med att förstärka och utveckla 
inte enbart bostadsområdena på Ström utan även de centrala verksamheter, handel och 
service som är knutna till Lilla Edets centrum.  
Enligt översiktsplanen ÖP 2012 saknas särskilda rekommendationer för det aktuella 
området vilket innebär att den pågående markanvändningen (bostäder och allmän och 
kommersiell service) enligt detaljplan ska fortgå. 
Ansökan om planbesked bedöms inte strida mot översiktsplanens rekommendationer 
och överensstämmer väl med intentionen att förstärka och utveckla en befintlig tätort i 
ett strategiskt kommunikationsläge.  

Detaljplaner 
Fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 omfattas av stadsplan Ströms Centrum med 
aktnummer 15-STY-3670 som vann laga kraft den 2 oktober 1981. Fastigheterna 
berörs även av ändring av detaljplan för Ströms Centrum med aktnummer 1462-P46 
som vann laga kraft den 19 april 2006. 
Syftet med detaljplanen för Ströms Centrum från 1981 var att ge möjlighet att uppföra 
två nya flerbostadshus med cirka 24 lägenheter. Den nya broförbindelsen som 
planerades över Göta älv gav väg 167 en ny sträckning vilket möjliggjorde att 
vägområdet kunde nyttjas på ett nytt sätt. 
Nya tider och ändrade köpvanor gjorde det svårt att driva den tidigare mataffären norr 
om bensinmacken, vilket medförde att en ändring av detaljplanen genomfördes 2006. 
Ändringen syftade till att utöka markanvändningen för de två handelskvarteren 
(fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:139) till att utöver handel även omfatta kontor 
och centrumverksamhet. På så sätt kom den tidigare mataffären att bli klubblokal för 
idrottsföreningen OK Gripen. 
Om planområdet skulle inkludera även Ljungskilevägen kommer detaljplan för del av 
Ljungskilevägen med aktnummer 1562-464 som vann laga kraft den 29 maj 1992 
påverkas. Detaljplanen medger en byggrätt för ett pensionärsboende i en våning. 
Byggrätten ligger i stort sett mitt i vägen som i framtiden kan bli ett viktigt stråk för att 
binda ihop nya bostadsområden på jordbruksmarken i väster med Ström och centrum. 
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Utdrag ur detaljplan för del av Ljungskilevägen. Den blåa rutan markera var det idag är möjligt att 
bygga ett bostadshus för pensionärer i en våning och den gröna rutan markerar plats för tillhörande 
garagebyggnader. 

Vattenskyddsområde 
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutat att bilda 
vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta älv. Med vattenskyddsområdet 
följer föreskrifter som bland annat berör petroleumprodukter och andra miljö- och 
hälsofarliga produkter. Verksamheter som är anmälningspliktig enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) kräver tillstånd.   

Vatten- och spillvatten 
Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att föroreningarna från 
bensinstationen och biltvättarna inte släpps till den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen eller ut i vattenskyddsområdet. De befintliga verksamheterna på 
fastigheterna Ström 1:112 och 1:46 ställer krav på oljeavskiljare, reningsanläggning 
och provtagning för att förhindra att föroreningar till den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen.  
Då Göta älv tillsammans med Vänersborgsviken utgör ett vattenskyddsområde krävs 
tillstånd att släppa ut avloppsvatten. 

Dagvatten 
Dagvattnet är idag kopplat till den kommunala avloppsanläggningen. Det går inte att 
utesluta att byggnation och hårdgörande ytor förutsätter fördröjningsmagasin på 
berörda fastigheter innan de släpps ut på den kommunala ledningen. Utmed den västra 
fastighetsgränsen på fastigheten Ström 1:112 löper ett dike. På grund av terrängen ser 
diket ut att rinna mot norr där marken ligger lägre. Vart dagvattnet som rinner via 
diket tar vägen är inte känt. Det dagvatten som inte tas upp via den kommunala 
ledningen rinner sannolikt mot Göta älv via kulvertar och diken.  
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Längs fastigheten Ström 1:112 västra gräns löper ett dike. Terrängen lutar lätt norrut. Dagvattnet leder 
sedan troligen vidare via kulvertar och diken till Göta älv i öster. 

En ny eller ändrad detaljplan bedöms behöva föregås av en dagvattenutredning som tar 
hänsyn till befintliga förhållande, risken för föroreningar från befintliga verksamheter 
samt klimatförändringar som följd av en ökad exploatering.  
Då Göta älv tillsammans med Vänersborgsviken utgör ett vattenskyddsområde krävs 
tillstånd för att inrätta eller utöka anläggning för avledning av dagvatten inom 
områden med detaljplan. Avledning av dagvatten från tomtmark, lokalgator och gång- 
och cykelvägar utgör undantag från tillståndsplikten. 

Bebyggelsen  
Befintliga byggnader inom fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 har beskrivits 
ovan under rubriken Läge och omfattning. Bebyggelsen i övrigt inom storkvarteret 
mellan Ljungskilevägen och Solgatan består av sju flerbostadshus i två våningar med 
och utan källare. Flerbostadshusen är placerade i den östra delen av storkvarteret och 
lämnar stora öppna ytor i öster som utgörs av parkering och gräsmattor.  Norr om 
fastigheten Ström 1:112 ligger idag en föreningslokal i en f.d. mataffär. Fastigheten 
med den f.d. mataffären utgör tillsammans med fastigheterna Ström 1:112 och Ström 
1:46 ett litet handelsområde på Ström. 
Efterfrågan och behovet av handelsverksamhet har under de senaste decennierna varit 
liten och förutom den tidsbegränsade biltvätten har fastigheten Ström 1:112 förblivit 
obebyggd.  
Bensinstationen på fastigheten Ström 1:46 har expanderat med en servicebutik. 
Markytan som tillhör bensinstationen räcker inte längre till. Några kvadratmetrar av 
kommunens mark på fastigheten Ström 1:82 tagits i anspråk för parkering och upplag 
norr om bensinstationen. Då detta är allmän platsmark är utökning planstridig.  
Bensinstationens skärmtak över drivmedelspumparna ligger i sin helhet över mark 
som inte får bebyggas, vilket gör att även skärmtaket strider mot detaljplanen. 
Skärmtakets höjd gör det inte möjligt för mindre lastbilar, traktorer, husbilar m.m. att 
tanka under skärmtaket. Det finns därför ett önskemål om att ändra detaljplanen så att 
skärmtaket kan får en bättre fri höjd.  
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Bensinstationen har legat på platsen sedan mitten av 1900-talet och med åren har 
verksamheten förändrats i takt med samhällets behov och efterfrågan. Genom att 
upprätta en ny detaljplan kan nuvarande förhållanden bli planenliga och det är även 
möjligt att pröva möjligheten att utöka markanvändningen. 

 
Idag ligger byggrätten på fastigheten Ström 1:112 i höjd med flerbostadshuset på grannfastigheten 
Ström 1:114, vilket ger en tydlig struktur och fördelning mellan byggnader och trafik.   

 
Att möjliggöra en friare placering och möjliggöra byggnader på den södra delen av 
Ström 1:112 medför att bebyggelsens planerade struktur med byggnader i en linje på 
de norra delarna av fastigheterna förändras. Att utöka markanvändningen med idrott 
gör detaljplanen mer flexibel. Idrott är en användning som kan ge ett mervärde i 
bostadsområdet, men som även kan vara störande på grund av ökad trafik, ljud, 
belysning m.m.. Vilken exploateringsgrad fastigheten kan ges, placering av byggrätten 
med hänsyn till stadsbilden och skyddsavstånd till bensinstationen får närmare utredas 
i en ny detaljplan. 

Trafik  
Infarten till fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 nås via en väg (Sätergården) 
som ligger parallellt med Ljungskilevägen. Vägen leder fram till en parkering väster 
om fastigheten Ström 1:112 och fortsätter därifrån endast som gång- och 
utrymningsväg in i kvarteret. Mellan vägarna finns en bredd gräsremsa. 
Kvarteret mellan Ljungskilevägen och Solgatan utgör ett storkvarter som andas tätort 
medan vägnätet ger en annan känsla. Kvarteret är i stort sett bilfritt. De två bilvägarna 
som leder till flerbostadshusen i kvarteret avslutas med en parkeringsplats i söder och 
en i nordöst. Stadsmiljö har framfört synpunkter på parkeringsytan i den norra delen 
av storkvarteret. En stor del av parkeringsytan ligger på fastigheten Ström 1:116 men 
då denna parkering inte tycks vara tillräckligt stor nyttjas även en del av kommunens 
mark på fastigheten Ström 1:82. 
Idag går en gång- och cykelbana genom området som stadsmiljö inte bedömer vara 
trafiksäker, då den flera gånger leds om över vägar för biltrafik. En bättre sträckning 
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bedöms vara utmed västra sidan av Kungälvsvägen, trots en trång passage i höjd med 
bensinstationen. Den befintliga busshållplatsen utmed Kungälvsvägen planers inom 
kort flyttas till den södra sidan av korsningen Kungälvsvägen och Ljungskilevägen. 
Flytten kan ge plats åt en ny sträckning av gång- och cykelvägen och frågan bör 
närmare utredas. 
Öster om planområdet håller ett nytt bostadsområde på att växa fram och i området 
planeras för en ny förskola. Det gör, och kommer att göra, att fler människor korsar 
Kungälvsvägen norr om korsningen, där det idag saknas ett övergångställe eftersom 
det är den genaste vägen till bensinstationen och dess servicebutik. 
Ur trafiksäkerhetsperspektiv finns således ett stort intresse av att utöka planområdet 
utanför fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46. En sådan utökning gör även 
kommunen till intressent av detaljplanen och att ett samarbete måste ske med 
Trafikverket som är väghållare för Kungälvsvägen. Skulle det bli aktuellt bör en 
trafik- och parkeringsutredning genomföras.   
 

         
Ljungskilevägen avslutas tvärt sydväst om planområdet och idag finns en ounyttjad  byggrätt för ett 
bostadshus mitt på vägsträckan. Vägens betydelse som ett stråk bedöms dock åter komma att bli aktuell 
när Ström tillåts växa väster ut. Efterhand som bostadsområdena på Stallgärdet växt upp har ett behov 
av ytterligare ett övergångställe norr om korsningen Kungälvsvägen och Ljungskilevägen tillkommit.  

Parkering 

 
I anslutning till den nya biltvätten har en hårdgjord asfalterad yta ställts i ordning och 
den finns ett bygglov för en parkering på den sydöstra delen av fastigheten Ström 
1:112. På fastigheten Ström 1:46 finns en besöksparkering utmed bensinstationens 
västra fasad och på den östra delen av fastigheten. På den norra delen har en ny 
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parkering och plats för upplag ställts i ordning. Parkeringen och upplagt tar även en 
mindre del av fastigheten Ström 1:82 i anspråk som enligt detaljplanen är allmän 
platsmark. 
För fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 är det rimligt att behovet av parkering 
löses inom de egna fastigheterna. Behovet  av parkering beror på verksamhet och 
detaljplanen får utreda vilka markanvändning som är lämplig med hänsyn till 
fastigheternas storlek. 
Vid storkvarterets södra fastighet ser den befintliga parkeringsplatsen ut att täcka 
behovet. Här finns parkeringsplatser för både boende och besökare. Vid 
parkeringsplatsen i kvarterets nordöstra del är det trängre och bilar parkerar även 
utmed vägarna.  

Tillgänglighet 
Bensinstationen på fastigheten Ström 1:46 är en målpunkt på Ström. Den erbjuder 
inte enbart drivmedel och biltvätt utan här finns även den enda livsmedelsbutiken 
på den västra sidan om älven. Livsmedelsbutiken är en liten servicebutik med ett 
begränsat utbud av matvaror och kaffeförsäljning. Platsen har även blivit en 
samlings- och mötesplats. Som målpunkt är det viktigt att fastigheten ligger 
tillgängligt och att man enkelt och säkert kan ta sig ditt till fots, cykel och bil. Som 
beskrivits ovan kan trafiksäkerheten av korsningen Lungskilevägen och 
Kungälvsvägen behöva ses över. Ur ett barnperspektiv är det viktigt med ett 
övergångställe på den norra sidan av korsningen, så att barn som kommer från de 
nya villaområdena på Stallgärdet enkelt kan tas sig till bensinstationen för att 
handla. Men det gäller även att kunna tas sig på ett enkelt sätt till den nya förskolan 
som ska byggas på Ström. 
Busshållplatsen ligger idag utmed Kungälvsvägen i höjd med bensinstationen men 
kommer inom kort att flyttas söder ut. Därmed frigörs ytor som kanske möjliggör 
en bättre och säkrare gång- och cykelväg genom hela kvarteret och vidare till 
Ströms skolan. 
Vad gäller terrängen är området relativt platt, men mindre nivåskillnader 
förekommer inom planområdet.  
 
Huvudmannaskap  
Kommunen har idag huvudmannaskap för den allmänna platsmarken i området som 
utgörs av lokalgata och gång-och cykelbanan. Även i framtiden bör kommunen ta 
ansvar för gator och gång- och cykelbanor i området som utgör viktiga stråk från 
bostadsområden till Strömskolan.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Det finns en ledningsrätt som följer Ljungskilevägens sträckning i det utökade 
planområdets södra del. 
Fastighetsgränsernas kvalité är bra och redovisas med en noggrannhet av 0,025 meter. 
Det kan bli aktuellt med fastighetsreglering för att tillföra den del av fastigheten Ström 
1:82 som fastigheten Ström 1:46 har tagit i anspråk för parkering och upplag. 
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Markförhållanden 
Historiskt har marken använts som jordbruksmark. Från mitten av 1900-talet har 
bebyggelsen växt fram. Först byggdes bensinstationen. Marken består i huvudsak 
av lera och markens stabilitet får utredas i planarbetet genom en geoteknisk 
utredning.  
 

 
Flygfotot är från 1960 och visar bensinstationen norr om Ljungskilevägen och åkermarken som än inte 
har tagits i anspråk. 

 
Markföroreningar 
På fastigheten Ström 1:46 har provtagning av misstänkt förorenade massor tagits i 
samband med byte av drivmedelanläggningens oljeavskiljare. I leran påträffades då 
bensin ca 1,5 -2,8 meter under markytan. Utifrån provresultatet drogs slutsatsen att 
föroreningens utbredning var begränsad och att det inte skett någon betydande 
spridning. Det gjordes ingen fullstädning avgränsning av föroreningen. En 
miljöteknisk utredning i området på fastigheten Ström 1:196 våren 2022 visade inte på 
några halter av petroleum.  
Jordbruksmark som är rik på lera kan naturligt innehålla förhöjda metallhalter, vilket 
kan få konsekvenser för markanvändningen. De tänkta markanvändningarna (kontor, 
handel, samlingslokal och idrott) är möjliga om markkvalitén för mindre känslig 
markanvändning (MKM) uppfylls. Människor antas då vistas i markområdet under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre endast tillfälligt.  
För att få en säkrare och tydligare bild över markens innehåll och eventuell förekomst 
av föroreningar bedöms en översiktlig miljöteknisk utredning krävas.  

Buller 
Det finns idag vägledning för buller från idrottsanläggningar för utomhusidrott. 
Fastighetsägaren har en idé om att bygga en padelhall på Ström 1:112. Padelhallens 
utförande kommer få betydelse för om anläggningen kommer att bidra till ökade 
bullernivåer.  Om en inomhushall blir aktuell bedöms tillkommande omgivningsbuller 
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från hallen inte bli ett bekymmer.  Det är däremot sannolikt att en ytterligare 
exploatering på fastigheten Ström 1:46 leder till ökad trafik i form av personal och 
besökare till fastigheten. Vilka konsekvenser detta kan ge på de boende får utredas 
närmare i det kommande planarbetet.  
Redan idag kan en viss olägenhet på grund av omgivningsbuller uppstå på grund av 
den nya biltvätten. Detta prövades i det tidsbegränsade bygglovet och bedömdes då 
inte medföra en sådan påtaglig olägenhet för de närboende att bygglovet inte kunde 
ges. Utifrån ovan bedöms inget omfattande buller uppstå på grund av ändringarna på 
fastigheterna Ström 1:46 och Ström 1:112. 

Dagsljus och skuggverkan 
En ökad byggrätt och en högre byggnadshöjd skulle kunna medföra en påtaglig 
olägenhet för de närboende på grund av försämrat ljusinsläpp och skugga. Detaljerna 
kring detta får utredas närmare i detaljplanen men efter besök på platsen konstateras 
att det finns generösa mellanrum mellan byggnaderna idag och en förtätning i hela 
området borde därför vara fullt möjligt utan att försämra dagsljuset för de boende.  
En förtätning av bebyggelsemiljö skulle gynna ett hållbart och långsiktigt byggande 
eftersom det medför att redan i anspråkstagen mark utnyttjas framför jungfrulig mark. 
Genom att bygga i befintliga bebyggelsemiljöer kan även befintlig infrastruktur 
användas vilket spara på våra resurser. 

Riskbedömning 
Närheten till bensinstationen medför sannolikt att en riskanalys krävs för visa att 
kravet på människors säkerhet vid användning kan uppfyllas vid en eventuell olycka 
vid bensinstationen. Riskanalysen har även betydelse för att visa hur eventuella 
olyckor kan undvikas eller i alla fall begränsas.  

Nya byggnaders ventilation är en teknisk funktion som kan påverkas av närheten till 
bensinstationen.  Friskluftsintagens kan dra in kemiska ämnen och luftföroreningar vid 
en brand/exploation och areasoler från biltvättarnas högtryckstvätt. Det är inte ovanligt 
att areosoler från högtryckstvättar innehåller legionellabakterier.  Detta beror på att 
fordonstvättar ofta ha en begränsad vattenmängd och därför återanvänds efter rening i 
ett cirkulärt vattensystem. 
 
Konsekvenser  
Miljökonsekvenser  
Det bedöms inte föreligga några risker som leder till en betydande miljöpåverkan. 
Slutligt ställningstagande sker i en undersökning om betydande miljöpåverkan när 
planarbetet påbörjas. 
Vid nyexploatering bör man alltid ta vara på de ekosystemtjänster som kan beaktas 
i planen. Några ekosystemtjänster som kan vara aktuella är naturbaserade 
möjligheter för lokalt omhändertagande av dagvatten och vegetation som skydd 
mot buller från bensinstation och biltvättar. 
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Planområdets storlek är begränsat och det bedöms inte bli aktuellt att göra en mer 
omfattande ekosystemtjänstanalys. 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Om planarbetet enbart kommer omfatta fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 
kommer hela kostnaden för detaljplanen, inklusive utredningar och underlag 
bekostas av exploatören. Det kommer även bli exploatörens ansvar att genomföra 
detaljplanen. 
Om planarbetet utökas med Ljungskilevägenoch och kommunal mark kommer visa 
kostnader såsom trafikutredning och genomförande av nya lokalgator, 
övergångställen och gång- och cykelbanan tillfalla kommunen. Det innebär att det 
behövs kommunala investeringar. Det kommer även att åläggas kommunen att 
genomföra åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön. De vägar 
och gång- och cykelbanor som är aktuella är viktiga stråk som leder till viktiga 
målpunkter som Strömsskolan och som utgör ett viktigt vägnät för att utveckla 
Ström. Dessa bör, precis som idag, utgöra allmän platsmark med ett kommunalt 
huvudmannaskap.  

  
Exempel på kostnader som kan bli aktuella. Kostnaderna är uppskattade och utgår 
från att planområdets utökas med kommunens mark. Exploatören och kommunen 
fördelar kostnaderna sinsemellan vid ett utökat planarbete:  

• Kostnader för planarbete (inkl. annonsering): 102 000 kr varav kommunens 
beräknade kostnader uppgår till 51 000 kr. 

• Grundkarta och fastighetsförteckning: 61 000 kr varav kommunens 
beräknade kostnader uppgår till 30 500 kr. 

• Utredningskostnader: 925 000 kr vara kommunens beräknade kostnader 
uppgår till 450 000 kr. 

• Ersättningar (rådighet till mark - inlösen av mark, hantering av rättigheter, 
gemensamhetsanläggningar): 70 000 kr varav kommunens beräknade 
kostnader uppgår till 0 kr 

 
Därtill tillkommer genomförandekostnader och eventuella intäkter för 
kommunen. Dessa kostnader kan inte beräknas i nuläget utan redovisas som 
exploateringskostnader i kommande planarbete. Nedan följer exempel på 
genomförandekostnader: 

• Utbyggnad av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten, 
anslutningsavgifter:  

• Ombyggnation av statlig infrastruktur (Kungälvsvägen) 
• Försäljning av mark 

 

Utredningar och planeringsunderlag 
 Nytt i PBL från augusti 2021 är att sökanden till planbesked kan begära att få veta 

vilket planeringsunderlag som kommer att behövas. Sökande har inte begärt ett 
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sådant underlag men nedan följer en bedömning utifrån nuläget för vilka 
utredningar som kan bli aktuella. 

• Geoteknisk utredning 
• Miljöteknisk utredning 
• Luftutredning 
• Dagvattenutredning 
• Trafik- och parkeringsutredning 
• Bullerutredning 

 
 
 
Yttrande 
Samråd har skett med miljö- och bygglovsenheterna och enhetens stadsmiljö. 
Synpunkter, erfarenheter och kunskap från enheterna har bearbetats in under 
aktuella rubriker ovan. 
Enheten för vatten och avlopp har valt att inte lämna synpunkter på ansökan om 
planbesked. 
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Den röda linjen visa planområdet enligt ansökan den blåa linjen visar det utökade planområdet. 
 
 
 
 
 

Planerings- och exploateringsenhetens förslag till beslut   
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 
 

1. bevilja planbesked 
2. ge uppdrag till planerings- och exploateringsenheten att utöka 
planområdet enligt karta daterad 2022-08-08  
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3. arbetet med detaljplanen ska utgå från planerings- och 
exploateringsenhetens skrivelse Ansökan om planbesked för ny 
detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 
4. planavtal ska vara tecknat inom ett år från kommunstyrelsens beslut att 
bevilja planbesked 

 
Planarbetet kan påbörjas tidigast hösten 2023  
 
Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under 2025. Tidsplanen kan dock 
ändras beroende på när arbetet med detaljplanen startar, behov av eventuella utredningar 
och oförutsägbara händelser.  

 

 

Emma Bönnestig   Maria Wagerland 

Planhandläggare   Mark- och exploateringschef 
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Fastighetsgränser grå

Fastigheter ägda av Lilla Edets kommun

Topografisk

Utökat planområde
 @Lilla Edets kommun, @Lantmäteriet

8/8/20221:100028
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From:                                 Anna Berlin
Sent:                                  Mon, 30 May 2022 08:46:57 +0000
To:                                      Emma Bönnestig
Cc:                                      Maria Wagerland; Vatten och Avlopp - Lilla Edets Kommun; Miljö SHB; Ing-Marie 
Alfredsson; Mattias Bengtsson
Subject:                             Sv: Planbesked för Ström 1:46 och Ström 1:112, ärende KS 2022/160

Hej Emma 
 
Från Stadsmiljös sida så skulle vi i ett detaljplaneärende även vilja inkludera gång- och cykellstråk samt 
infarter och parkeringsytor i närområdet. Det finns rätt mycket att ”städa upp” enligt min åsikt. Skulle 
behöva prata mer i detalj om detta och se vad som går att ta hand om i detta skedet. Bifogar dock en 
skiss för att påvisa vissa saker som jag tänkt på. 
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Hälsningar 
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/Anna Berlin 
Enhetschef Stadsmiljö 
 
 

Från: Emma Bönnestig <emma.bonnestig@lillaedet.se> 
Skickat: den 27 maj 2022 14:53
Till: Miljö SHB <miljo@lillaedet.se>; Vatten och Avlopp - Lilla Edets Kommun <va@lillaedet.se>; Ing-
Marie Alfredsson <ing-marie.alfredsson@lillaedet.se>; Anna Berlin <anna.berlin@lillaedet.se>; Mattias 
Bengtsson <mattias.bengtsson@lillaedet.se>
Kopia: Maria Wagerland <maria.wagerland@lillaedet.se>
Ämne: Planbesked för Ström 1:46 och Ström 1:112, ärende KS 2022/160 
 
Hej 
 
Lekvall Förvaltning AB har ansökt om planbesked för fastigheterna Ström 1:46 och Ström 1:112. 
Syftet  med ansökan är att: 
 

1. ta bort prickad mark (byggförbud), så att bensinstationens skärmtak inte strider mot 
detaljplanen, 

2. öka byggnadshöjden för bensinstationens skärmtak så att högre fordon kan passera under, 
3. permanenta en tillfällig biltvätt på Ström 1:112, 
4. lägga till idrottsändamål som en möjlig markanvändning på Ström 1:112, 
5. öka byggnadshöjden på Ström 1:112 för att kunna göra det möjligt att bygga en idrottshall 

(padelbana/padelhall). 
 
Planenheten önskar era synpunkter på bifogad ansökan senast den 20 juni 2022. Synpunkter går bra att 
lämna via mail till mig. 
 
Trevlig helg! 
 
Hälsningar 
 
Emma Bönnestig 
Bygglovshandläggare 
Sektor Samhälle 
 
 
Från och med 25 maj till den 13 juni kommer miljö- och byggenheten att byta ärendehanteringssystem. 
 
Det innebär att det under perioden kommer att bli längre handläggningstider på inskickade handlingar, som exempelvis 
bygglovsansökningar. Även tillgängligheten via telefon och e-pst kommer att påverkas. Vi hoppas på er förståelse för detta. 
 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 98 81 
emma.bonnestig@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
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Handlingar som inkommer till kommunen via e-post och post kommer att hanteras i enlighet med förvaltningslagen och vid behov 
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. 
 
Mer information om registrering av personuppgifter finns att läsa på vår hemsida www.lillaedet.se 
 
 

35

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lillaedet.se%2F&data=05%7C01%7Cemma.bonnestig%40lillaedet.se%7C102a5e87f9e3463386f908da4218f445%7Cbe3816668c5d440cbfdc527c27275bb3%7C1%7C0%7C637894972190282342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=66Mk1IYTU4Preem1SLZmKxCmfGmcgdj8AtWl4B2osug%3D&reserved=0


36



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 92 
Markanvisning Hjärtum 14:75 
Dnr KS 2022/339 
 
Sammanfattning 
I Hjärtums samhälle finns den kommunägda fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. 
Fastigheten innefattas av Detaljplan för Hjärtums Skee, som medger en byggrätt för 
aktuell fastighet. Största sammanlagda byggnadsarea är 1 400 kvm och högsta antal 
våningar är en våning. Enligt detaljplanen får området ej indelas i mer än en fastighet 
utan byggnadsnämndens medgivande.  
 
Eventuellt kan kommunen behöva bredda angöringen till fastigheten. Detta är ej utrett 
ännu.  
 
JL Projektledning och Kaminsky Arkitektur har tillsammans ansökt om markanvisning 
för fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. Föreslagen byggnation består av 
småhusbebyggelse i enlighet med detaljplanen för området. Avsikten är att uppföra 
parhus med en BOA om ca 87-109 kvm per bostad. Projektet kommer att utvecklas i ett 
samarbete mellan Kaminsky Arkitektur och JL Projektledning.  
 
Planerings- och exploateringsenheten har hittills haft dialog med exploatören, men 
markanvisningsavtal är ej upprättat än. Planering- och exploateringsenheten föreslår att 
eventuellt kommande markanvisningsavtal innehåller följande villkor:  
 

• Köpeskilling för fastigheten 1 000 000 kr, i enlighet med opartisk 
fastighetsvärdering. 

• Fastigheten planeras att bebyggas med ca 14 bostäder i parhus upplåtna med 
bostadsrätt eller hyresrätt.  

• Markanvisningsavtalets löptid fastställs till ett år. 
 
Fastigheten är ej med i kommunens verksamhetsområde för VA, men angränsar till 
verksamhetsområde. Innan köpeavtal kan tecknas behöver kapaciteten för vatten, 
spillvatten och dagvatten utredas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
Ansökan om markanvisning 
Detaljplan för Hjärtums Skee 
Värdering Lilla Edet Hjärtum 14:75 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter på 1 000 000 kr för kommunens för försäljning av fastigheten Hjärtum 14:75 
 
Eventuella utredningar och kostnader i samband med exploateringen bekostas av 
exploatören.  
Eventuell breddning av angöring medför kostnader för kommunen.  
Kostnader för utökning av verksamhetsområdet för VA tillkommer. Om utökning av 
VA-kollektivet genomförs medför det kostnader och intäkter för VA-kollektivet. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge planerings- och exploateringschefen i uppdrag 
att teckna kommande markanvisningsavtal med Johan Lundborg Projektledning 
AB (556889-8091) och Kaminsky Projektutveckling AB (559135-0920) för 
Hjärtum 14:75, samt kommande avtal om marköverlåtelse. 

2. Markanvisningsavtal skall ha undertecknats av exploatören senast 2022-12-31 
för att beslutet om markanvisning ska vara gällande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-08 KS 2022/339 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Markanvisning för Lilla Edet Hjärtum 14:75 
 
Dnr KS 2022/339 
 
Sammanfattning 
I Hjärtums samhälle finns den kommunägda fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. 
Fastigheten innefattas av Detaljplan för Hjärtums Skee, som medger en byggrätt för 
aktuell fastighet. Största sammanlagda byggnadsarea är 1 400 kvm och högsta antal 
våningar är en våning. Enligt detaljplanen får området ej indelas i mer än en fastighet 
utan byggnadsnämndens medgivande.  
 
Eventuellt kan kommunen behöva bredda angöringen till fastigheten. Detta är ej utrett 
ännu.  
 

 
 
JL Projektledning och Kaminsky Arkitektur har tillsammans ansökt om markanvisning 
för fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. Föreslagen byggnation består av 
småhusbebyggelse i enlighet med detaljplanen för området. Avsikten är att uppföra 
parhus med en BOA om ca 87-109 kvm per bostad. Projektet kommer att utvecklas i ett 
samarbete mellan Kaminsky Arkitektur och JL Projektledning.  
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Planerings- och exploateringsenheten har hittills haft dialog med exploatören, men 
markanvisningsavtal är ej upprättat än. Planering- och exploateringsenheten föreslår att 
eventuellt kommande markanvisningsavtal innehåller följande villkor:  
 

• Köpeskilling för fastigheten 1 000 000 kr, i enlighet med opartisk 
fastighetsvärdering. 

• Fastigheten planeras att bebyggas med ca 14 bostäder i parhus upplåtna med 
bostadsrätt eller hyresrätt.  

• Markanvisningsavtalets löptid fastställs till ett år. 
 
Fastigheten är ej med i kommunens verksamhetsområde för VA, men angränsar till 
verksamhetsområde. Innan köpeavtal kan tecknas behöver kapaciteten för vatten, 
spillvatten och dagvatten utredas.  
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
- Ansökan om markanvisning 
- Detaljplan för Hjärtums Skee 
- Värdering Lilla Edet Hjärtum 14:75 

 
Ekonomi 
Intäkter på 1 000 000 kr för kommunens för försäljning av fastigheten Hjärtum 14:75 
 
Eventuella utredningar och kostnader i samband med exploateringen bekostas av 
exploatören.  
Eventuell breddning av angöring medför kostnader för kommunen.  
Kostnader för utökning av verksamhetsområdet för VA tillkommer. Om utökning av 
VA-kollektivet genomförs medför det kostnader och intäkter för VA-kollektivet. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge planerings- och exploateringschefen i uppdrag 
att teckna kommande markanvisningsavtal med Johan Lundborg Projektledning 
AB (556889-8091) och Kaminsky Projektutveckling AB (559135-0920) för 
Hjärtum 14:75, samt kommande avtal om marköverlåtelse. 

2. Markanvisningsavtal skall ha undertecknats av exploatören senast 2022-12-31 
för att beslutet om markanvisning ska vara gällande.  

 
 
 
 
Mattias Bengtsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
mattias.bengtsson@lillaedet.se 
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Beslut expedieras till 
Maria Wagerland 
JL Projektledning AB 
Kaminsky Arkitektur AB  
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2 2 0 4 2 7  A N S Ö K A N  O M  M A R K A N V I N I N G  H J Ä R T U M  L I L L A  E D E T  ( A 4 )

S .  1

A N S Ö K A N  O M  D I R E K TA N V I S N I N G

Vi ansöker härmed om en direktanvisning för området i Hjärtum med 
fastighetsbeteckningen del Lilla Edet Hjärtum 14:75. Förslaget består av 
småhusbebyggelse i enhetlighet med detaljplanen för området.

- Effektivt planerade boenden i form av parhus med privat trädgård och 
uteplats i anslutning till kök och vardagsrum. 
-Småskaliga trähus på ca 87-109 kvm BOA per bostad.
-Husen skapar en behaglig småskalighet som på ett naturligt vis anpassar 
sig till platsen, den omgivande bebyggelsen och mötet med omgivningen.
-Projektet kommer att utvecklas i ett sammarbete mellan Kaminsky 
Arkitektur och JL Projektledning.
-Fasader kommer att utföras med vit träpanel som ger ett samlat uttryck 
för området och ett vackert proportioneligt fasaduttryck.
-Byggnadstyperna är framtagna i samarbete med entreprenör och 
mäklare för att optimera boendekvalitéer i relation till kostnader så att de 
kan locka en bred målgrupp och även förstagångsköpare.
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S .  2

-  F Ö R E TA G S P R E S E N TAT I O N

Kaminsky Arkitektur 

Arkitekt och utvecklare av projektet. Vi vill rita byggnader som gör männiksor lyckliga och har ett 
minimalt ekologiskt fotavtryckt. Vi är 55 anställda med kontor i Göteborg och Stockholm.

Kaminsky Arkitektur har hittills genomfört sju projekt i egen regi. När vi är med och äger projekten har 
vi möjlighet att ta dem ett steg längre både arkitektoniskt och hållbarhetsmässigt då vi själva kan styra 
risk och avkastning samt följa bygget från start till mål.

JL Projektledning

Projektledare och utvecklare av projektet. Johan Lundborg är utbildad civilingenjör och har 
sedan 1987 arbetat i bygg- och bostadsbranschen. Johan är certifierad energiexpert hos SP 
Sciene Partner samt av SBR godkänd besiktningsman. 
 
JL Projektledning erbjuder tjänster inom bygg- och bostadsbranschen för privatpersoner och 
företag. Vi erbjuder tjänster som projektledning, energideklaration, och överlåtelsebesiktning.
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S .  3

-  R E F E R E N S P R O J E K T
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2 2 0 4 2 7  A N S Ö K A N  O M  M A R K A N V I N I N G  H J Ä R T U M  L I L L A  E D E T  ( A 4 )

S .  4

GUSTAVLUND, RADHUS

Status: Färdigställt 2020 
Typ: Radhus 
Storlek: ca 2.400 kvm BTA 
Plats: Helsingborg
Kund: Kjellgren Kaminsky, Gicon, Melltorp och Mjöbäck 
Entreprenad
Ansvarig arkitekt: Joakim Kaminsky

”Tänk dig ett rätblock i tegel. Av vackert schatterade mörkbruna 
handmurade stenar. Sedan skär du ur former i det, likt en 
skulptur. En rytm uppstår med elva takter och en punkt på 
slutet. Så tänkte vi när vi ritade radhusen i Gustavslund.”

Förslaget vann markanvisningstävlingen genom högst poäng på 
arkitektur och bostadsrätterna såldes slut på en vecka, trots
högre pris än närliggande nybyggnation. 

Kjellgren Kaminsky utvecklade projektet i egen regi tillsammans 
med Gicon, Melltorp och Mjöbäck Entreprenad.
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S .  5

OCEANKAJEN

Status: Färdigställt 2020
Typ: Bostadsrättslägenheter
Storlek: ca 5.000 kvm BTA
Plats: Helsingborg
Referens: Victoria Bertland - Projektledare Riksbyggen
Telefon: 040 109442
victoria.bertland@riksbyggen.se
Daniel Böhme - Projektledare Serneke
Telefon:  070 779 76 57 
daniel.bohme@serneke.se
Ansvarig arkitekt: Joakim Kaminsky

Oceankajen är ett innovativt bostadsprojekt med fokus på 
social hållbarhet. Kjellgren Kaminsky vann projektet i en 
markanvisningstävling, tillsammans med Riksbyggen. 
Förslaget har som utgångspunkt att skapa en miljö präglad av 
mångfald, innovation och hållbarhet. Tegel är ett naturligt och 
hållbart material med lokal förankring. Kulör och murningsteknik 
varieras för varje trapphuslängd vilket ger en variation i uttryck. 
Innergården blir en grönskande arena för husets sociala liv, 
här finns odlingslådor, terrasser, bärbuskar, träd, uteplatser, 
cykelverkstad och eventuellt uteservering för ett café. Projektet 
genomsyras av en mänsklig skala och innovativa lösningar som 
underlättar en hållbar livsstil. 
Byggnaden utformas som lågenergihus och i projektet prövas 
ett flertal innovativa tekniska lösningar för resursflödena energi, 
vatten, avlopp och avfall enligt Helsingborgs stads program 
”Smarta system och listiga lösningar.”
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 1
Org.nr 556889-8091

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Lundborg Projektledning får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020 05 01 - 2021 04 30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver teknisk verksamhet såsom energideklarationer av fastigheter
samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.
Inga väsentliga händelser under året eller efter räkenskapsårets utgång utöver 
ordinarie verksamhet.

Flerårsöversikt
                        2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 2 489 269 2 096 938 3 772 634 2 661 428
Resultat efter finansiella poster 252 503 -147 469 1 430 822 450 875
Soliditet 32,86% 49,28% 51,02% 56,16%

Förändringar i eget kapital
   Aktiekapital                Fritt eget kapital
Vid årets början 50 000 387 258
Utdelning -371 207
Årets resultat 168 767
Vid årets slut 50 000 184 818

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 184 818, disponeras
enligt följande:

 Belopp

Till aktieägare utdelas ( 367,4 per aktie) 183 700
Balanseras i ny räkning 1 118
Summa 184 818

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 §
aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinst-
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning
och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-  
och balansräkningar med tilläggsupplysningar.2 2 0 4 2 7  A N S Ö K A N  O M  M A R K A N V I N I N G  H J Ä R T U M  L I L L A  E D E T  ( A 4 )
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 2
Org nr 556889-8091

RESULTATRÄKNING not 2020 05 01 2019 05 01
Belopp i kronor 2021 04 30 2020 04 30

Rörelseintäkter, lagerförändring mm
Nettoomsättning 2 489 269 2 096 938

Summa rörelseintäkter,lager-
förändring mm 2 489 269 2 096 938

Rörelsekostnader
Handelsvaror -282 567 -200 653
Övriga externa kostnader -901 943 -800 441
Personalkostnader 2 -1 034 586 -1 218 731
Summa rörelsekostnader -2 219 096 -2 219 825

Rörelseresultat 270 173 -122 887

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande
resultatposter -17 670 -24 582
Summa finansiella poster -17670 -24582

Resultat efter finansiella poster 252 503 -147 469

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 19 206 170 594
Summa bokslutsdispositioner 19 206 170 594

Resultat före skatt 271 709 23 125

Skatt på årets resultat -102 942 0

Årets resultat 168 767 23 125
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 3
Org nr 556889-8091

BALANSRÄKNING not 2021 04 30 2020 04 30
Belopp i kronor

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag 3 255 000 255 000
Fordringar hos intresseföretag och
gemensamt styrda företag 4 1 050 000 1 050 000
Summa finansiella anläggnings-
tillgångar 1 305 000 1 305 000

Summa anläggningstillgångar 1 305 000 1 305 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 288 359 153 650
Övriga fordringar 145 485 27 088
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 165 548
Förutbetalda kostnader  o uppl intäkter 38 990 37 093
Summa kortfristiga fordringar 472 834 383 379

Kassa och bank 225 948 89 290
Summa kassa och bank 225 948 89 290

Summa omsättningstillgångar 698 782 472 669

Summa tillgångar 2 003 782 1 777 669
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 4
Org nr 556889-8091

EGET KAPITAL OCH SKULDER not 2021 04 30 2020 04 30

Eget kapital
Belopp i kronor

Bundet eget kapital
Aktiekapital ( 500 aktier) 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 16 051 364 133
Årets resultat 168 767 23 125
Summa fritt eget kapital 184 818 387 258

Summa eget kapital 234 818 437 258

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 539 000 558 206
Summa obeskattade reserver 539 000 558 206

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5 173 348 303 344
Summa långfristiga skulder 173 348 303 344

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5 129 996 129 996
Leverantörsskulder 0 169
Skatteskulder 77 176 0
Övriga skulder 679 668 203 576
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 169 776 145 120
Summa kortfristiga skulder 1 056 616 478 861

Summa eget kapital och skulder 2 003 782 1 777 669
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 5
Org nr 556889-8091

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning
redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäkts-
korrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter
och kostnader.

Soliditet
Justerat eget kapital  ( eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 2 Medelantalet anställda

2020 05 01 2019 05 01
2021 04 30 2020 04 30

Män 1 1
Kvinnor 1 1
Totalt 2 2

 
Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021 04 30 2020 04 30
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 255 000 255 000
Redovisat värde vid årets slut 255 000 255 000

Specifikation av Bokfört värde
Aktier i Tress Projektutveckling AB 255 000
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Johan Lundborg Projektledning AB Sida 6
Org nr 556889-8091

Not 4 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021 04 30 2020 04 30

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 1 050 000 900 000
Årets förvärv 0 150 000
Redovisat värde vid årets slut 1 050 000 1 050 000

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut, lång- och kortfristiga
      2021 04 30  2020 04 30
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 129 996 129 996
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 173 348 303 344

303 344 433 340

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021 04 30 2020 04 30

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Göteborg 2021 09 03

Johan Lundborg
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JL Projketledning AB
556889-8091

Kontakt:
 JL Projektledning AB

Monsungatan 22
417 66 Göteborg

Johan Lundborg
johan@jlprojektledning.se

Tel: +46 07 08 13 69 08

Web: www.jlprojektledning.se

Kaminsky AB
556723-9545

Kontakt:
Viktor Rydbergsgatan 14 

411 32 Göteborg

Joakim Kaminsky, Delägare Arkitekt 
SAR/MSA

Tel: +46 07 30 53 32 33
joakim@kjellgrenkaminsky.se

Web: www.kaminsky.se

-  K O N TA K T U P P G I F T E R
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TACK  !

Vi ser fram emot en kreativ & spännande process 
tillsammans med er !
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R E F E R E N S  U T F O R M N I N G

Projektets utformning kommer att utgå från en hustyp vi utvecklat och 
detaljstuderat i ett antal andra projekt. Vi visar er i denna bilaga hur 
byggnaderna kan se ut för att ge en bild av ambitionsnivå och gestaltning.

- Effektivt planerade boenden i form av parhus med privat trädgård och 
uteplats i anslutning till kök och vardagsrum. 
-Småskaliga trähus på ca 87-109 kvm BOA per bostad.
-Husen skapar en behaglig småskalighet som på ett naturligt vis anpassar 
sig till platsen, den omgivande bebyggelsen och mötet med omgivningen.
-Fasader kommer att utföras med vit träpanel som ger ett samlat uttryck 
för området och ett vackert proportioneligt fasaduttryck.
-Byggnadstyperna är framtagna i samarbete med entreprenör och 
mäklare för att optimera boendekvalitéer i relation till kostnader så att de 
kan locka en bred målgrupp och även förstagångsköpare.
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

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

Värdeutlåtande Lilla Edet Hjärtum 14:75   
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Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet avser fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Lilla Edets kommun, genom Mattias Bengtsson. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma fastighetens marknadsvärde och skall användas som beslutsunderlag vid 
eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-03-29. 

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

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

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

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

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet. 

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

Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 
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Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn har utförts av Peter Lojander Svefa AB 2021-03-08. 

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Detaljplan 
 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Ortofoto och kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget i de västra delarna av Hjärtum samhälle mellan kyrkogården och Fornvägen. 
Omgivningarna utgörs av bostadsbebyggelse, kyrkogård och naturmark. Förskola finns inom gångavstånd 
men livsmedelsbutik saknas i det direkta närområdet. 

Allmänna kommunikationer i form av buss. God tillgänglighet till Kungälvsvägen.  

Markareal är 6 466 kvadratmeter enligt fastighetsregistret. Marken består av gles skogsmark med enstaka 
block. Cykel och gångväg omgärdar fastigheten på två sidor.  

 

Översiktskarta och Ortofoto. Källa: Lantmäteriet 

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

Planförhållanden 
Värderingsobjektet berörs av detaljplan ”Hjärtums Skee” antagen 1989-05-18. Planbestämmelserna anger 
bostadsändamål i ett plan. Största sammanlagda byggnadsarean (BYA) uppgår till 1 400 kvadratmeter. Om-
rådet får ej indelas i fler än en fastighet utan byggnadsnämndens medgivande. Västra delen av värderings-
objektet garage. Mindre prickmark, x- och u-område. Detaljbestämmelser kring placering, utformning mm. 
Genomförandetiden för planen har utgått. 

 

Utdrag ur detaljplan ”Hjärtums Skee”. Källa: Lilla Edets kommun 

Projektbeskrivning och planerad bebyggelse 
Med hänsyn till vad som anges ovan bedöms det finnas förväntningar om en exploatering av bostäder. Planen 
medger 1 400 kvadratmeter BYA om en våning vilket jämställs med bruttoarea (BTA). 

3. Marknadsanalys 

Investerarmarknad 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 
stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt tyd-
lig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersi-
ella objekt.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt investeringsintresse 
och något sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till stabila tillgångar, 
något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet). 
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För kommersiella fastigheter är marknaden mer polariserad. Kvalitativa kontor ses fortsatt som intressanta 
investeringar, men det finns en ökad osäkerhet generellt om kontorshyresmarknadens utveckling. Till de 
segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” fastig-
heter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett stort behov för institutionellt kapital att 
investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska investe-
ringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna 
i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion (bostäder) 
samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter. 

Marknadsförutsättningar – Bostäder 

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande di-
rektavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-/högsko-
leorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat stigande priser 
då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, stått sig bäst 
i den osäkerhet som corona-pandemin medfört, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. Den 
ryska invasionen av Ukraina innebär dock en ökad risk. Potentialen för sjunkande direktavkastningskrav be-
döms som begränsad, men det bedöms inte vara någon risk för stigande direktavkastningskrav (såtillvida 
Sverige inte går in i en djup, långvarig lågkonjunktur). En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga 
vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i 
nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på mark-
naden och med ett uttalat fokus på nyproduktion samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exem-
pel på joint ventures mellan byggbolag och pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter 
med efterfrågan både i A- och B-lägen samt inte bara i storstadsregionerna. 

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 
senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till driftnettooptime-
ring är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av fastigheter har emellertid 
medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare att hitta in-
tressanta investeringsobjekt.  

En kategori köpare som minskat under de senaste åren till följd av viss osäkerhet på privatbostadsmarknaden 
är bostadsrättsföreningar, såväl vad gäller om- som nybildningar.   

Det är – trots relativt hög nyproduktion under senare år – alltså fortsatt bostadsbrist inom storstadsregioner. 
Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre omflyttningsfre-
kvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i förhållande till 
befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, delmarknader fortsatt 
svårt att få projektekonomin att gå ihop.       

Marknadsförutsättningar värderingsobjektet 
Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Hjärtum är med bortseende från småhusfastigheter mycket 
begränsad. Sålda småhusfastigheter indikerar dock en positiv prisutveckling. 
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Marknadsintresset för byggrätter och tomtmark är mer svårbedömt. Generellt finns i dagsläget i princip inga 
eller mycket få vakanta bostäder på de flesta delmarknader. Efterfrågan för mark i markanvisningsavtal eller 
motsvarande bedöms fortsatt relativt god. Avskaffandet av investeringsbidraget för hyresrätter bedöms dock 
ha en negativ påverkan främst i mindre kommuner och orter. Branschaktörer har dock hopp om att bidraget 
ska återkomma. Med anledning av detta bedöms en del hyresrättsprojekt pausas. I mindre orter indikeras 
normalt inga eller små skillnader i byggrättsvärden för upplåtelseformerna hyres- och bostadsrätt.   

Värderingsobjektet har ett bra mikroläge i Hjärtum, men perifert läge i kommunen. Närheten till social och 
kommersiell service är begränsad i samhället. Infrastruktur är utbyggd i närområdet. Storleken är begränsad 
vilket sannolikt ökar köparkretsen. För tänkt exploatering är en lokal aktör, fastighetsbolag eller möjligen bo-
stadsrättsförening troligt. 

Med hänsyn till vad som anges i avsnitt Planförhållande ovan samt värderingsobjektets förutsättningar i övrigt 
finns det förväntningar om en exploatering av bostäder. Markens lämplighet för exploatering bedöms över-
siktligt som god.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

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

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement och kon-
trollmetod används taxeringsmetoden som utgår från byggrättens taxerade riktvärde.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan taxe-
ringsmetoden är behäftade med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod. 

5. Värdebedömning av byggrätt 

Ortsprisanalys 

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

Byggrätter flerbostadshus 

En ortsprisundersökning (2019-) har genomförts avseende byggrätter för bostadsändamål i Lilla Edet 
samt grannkommunerna Ale, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Jämförelseköpen 
avser objekt med i huvudsak likvärdiga planförutsättningar som värderingsobjektet. Värderingsobjektet 
är dock avseende byggrättens storlek mindre än det genomsnittliga jämförelseobjektet. Jämförelsekö-
pen omfattar både upplåtelser med hyresrätt respektive bostadsrätt. Inslag av intressegemenskap före-
kommer i vissa fall.  
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Det konstateras att en stor andel av de redovisade köpen har sålts av kommuner. Kommuner är gene-
rellt sällan prisdrivande och det kan delvis konstateras att i ovanstående jämförelseköp som har andra 
säljare, eller där försäljningarna är konkurrensutsatta, generellt sett indikerar något högre prisnivåer. 

 

Noterade priser varierar inom intervallet 200 och 3 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 1 600 
kr/kvm BTA. Toppnivåerna, runt 2 300-3 000 kr/kvm BTA avser attraktivare lägen och starkare mark-
nader som inte bedöms jämförbara. Inte heller den lägsta prisnivån 200 kr/kvm BTA bedöms vara re-
presentativ.  

Utöver tabellen noteras några äldre köp (2017-2019) i Lilla Edet Ström inom intervallet cirka 490-640 
kr/kvm BTA. 

Värdet torde återfinnas inom intervallet 600-800 kr/kvm BTA. 

Resultat ortsprismetoden 
Sammantaget indikerar ortsprismetoden ett byggrättsvärde om 600-800 kronor per kvadratmeter BTA. 

Taxeringsmetod byggrätter flerbostadshus 
Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshus (FFT22) har riktvärdet för tomtmark bostäder (byggrätter) 
inom värderingsobjektets värdeområde (1462016) satts till 850 kr/kvm BTA. 

Kommun & Område
Lä ge  
[A- C]

Are a l Köpare  & Sä lja re Köpe datum Planförhå lla nden
Byggrä ttsvolym 

[BTA a lt st]
Köpe summa  

(kr/st a lt BTA)

Stenungsund, Ucklum C  123 057
Badhustorget Privatbostäder AB / 

Spekeröd- Ucklums församling
okt- 20 Detaljplan bostadsändamål  6 200  1 048

Trollhättan, Centrum A Serneke / Trollhättans kommun okt- 20

Överenskommelse om 
markanvisning utan begränsning 
på upplåtelseform. 
Överenskommet pris 2 800 kr/kvm 
BTA,

  1  2 800

Ale, Nödinge C K- fastigheter / Joelberg AB jul- 20  10 800  2 907

Trollhättan, Hjortmossen B Trenum / Trollhättans kommun maj- 20

Avtal om köp av tilläggsmark. 
Köpet är vilkorat av beslut i 
kommunfullmäktige. Ändras 
upplåtelseform till bostadsrätt 
utgår tilläggsköpeskilling om 800 
kr/kvm BTA.

 2 845  1 600

Trollhättan, Sjuntorp C Eidar / Trollhättans kommun maj- 20
Markanvisningsavtal för 20- 30 
lägenheter.  Priset är satt till 500 
kr/kvm BTA i avtalet.

  1   500

Vänersborg, Holmängen B PEAB / Vänersborgs kommun dec- 19

DP för flerbostadshus, köparen 
avser uppföra 32 lägenheter 
motsvarande uppskattningsvis 2 
700 kvm BTA.

 2 700   864

Ale, Skepplanda C  5 166 Alebyggen / Ale kommun dec- 19

DP för c irka 2 600 kvm BTA 
flerbostadshus, hyresrätt. 
Alebyggen har bekostat 
detaljplanen.

 2 600   831

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B  9 650 OBOS / Trollhättans kommun okt- 19
DP med en uppskattad byggrätt 
om 3143 enligt köpeavtal

 3 143  1 700

Trollhättan, Hälltorps 
Gård

B OBOS / Trollhättans kommun okt- 19

För hyresrätter tecknas 
tomträttsavtal med en avgäld 
baserad på ett underliggande 
byggrättsvärde om 1 700 kr/kvm 
BTA.

Ale, Älvängen A  5 535 Alebyggen / Ale kommun sep- 19 Ej klar affär, dp överklagad.  4 800   675

Uddevalla, Överby C  4 726
Sverigebogården AB / Överbyhöjd 

Fastigehts AB
sep- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
300 kvm BTA.

 2 300  2 304

Vänersborg, Holmängen B  5 610
BoKlok Mark & Exploatering AB / 

Vänersborgs kommun
sep- 19

DP med en byggrätt om 13 480 
kvm BTA.

 13 480   200

Ale, Nol B  9 596 Derome / Ale kommun apr- 19

Byggrätt för c irka 20 
rad/kedjehus, priset 2 650 kr/kvm 
BTA inkluderar gatukostnad och 
anläggningsavgift för VA. Även 
äganderätt tillåts enligt ett tillägg.

 2 955  2 650

Uddevalla, Skogslyckan B
Kynningsrud / Bostad Röda Gården 

KB
mar- 19

DP med en byggrätt om cirka 2 
500 BTA. Fri upplåtelseform.

 2 500  3 000

Trollhättan, Strömslund B PEAB / Trollhättans kommun jan- 19
Markanvisningsavtal. Ingen 
begränsning i upplåtelseform.

  1  1 500
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Riktvärdet i taxeringen inkluderar väg/gata, markanläggningar samt anslutning till kommunalt vatten och av-
lopp. Justering bör göras eftersom värderingsobjektet saknar dessa anläggningar. När tomtmarken saknar 
både markanläggningar och anslutning till VA görs enligt Skatteverkets allmänna råd en nedjustering med 50 
procent, se nedanstående tabell.  

 
Källa: Skatteverket 

Taxeringsvärdet bygger på noterade priser vid lagfarna köp och ska i genomsnitt motsvara 75 procent av 
marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Schablonmässigt uppräknat till marknadsvärdenivå och med korri-
gering för avsaknad av markanläggning och VA indikeras nivån 566 kr/kvm BTA byggrätt för bostäder. 

Resultat taxeringsmetod 
Sammantaget indikerar taxeringsmetoden ett schablonberäknat byggrättsvärde om cirka 600 kronor per 
kvadratmeter BTA.  

Taxeringsmetoden är behäftade med större osäkerhet än ortsprismetoden och i huvudsak får ses som kon-
trollmetod. 
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6. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetod  cirka 840 000-1 120 000 kronor 

Taxeringsmetod cirka 840 000 kronor 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms marknads-
värdet av värderingsobjektet Lilla Edet Hjärtum 14:75 vid värdetidpunkten 2022-03-29 till: 

1 000 000/En miljon/Kronor 

(714 kr/kvm BTA och 155 kr/kvm TA) 

 

 

Vänersborg 2022-03-29 

   

Sven Jungland   Marcus Takner 
Civilingenjör i Lantmäteri  Civilingenjör i Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna  Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare auktoriserad fastighetsvärderare 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 

97



2022-03-29 Ordernummer: 178 303
Fastighetsbeteckning: Lilla Edet Hjärtum 14:75

  

Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

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

 

 

 

98



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LILLA EDET HJÄRTUM 14:75 Sidan 1 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-03-28 13:14

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LILLA EDET HJÄRTUM 14:75 1990-10-26 1990-10-26 14:00 2022-03-25
Nyckel: 140703640
UUID: 909a6a6d-c6bd-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Hjärtum
Distrikt: Hjärtum
Nr: 109043

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6452284.1 329663.9

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 6 466 kvm 6 466 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Köp: 1876-03-25
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 82/83, Anmärkning Akt: 86/337

1/1 1876-06-01 76/1

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
GÅNG-OCH CYKELVÄG Last Officialservitut 1562-316.2
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 1562-316.3

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: HJÄRTUMS SKEE 1989-05-18

Genomf. start: 1989-09-13
Genomf. slut: 1998-12-31

15-STY-4290

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, TOMTMARK TILL HELÅRSBOSTAD (210)
325485-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
63 000 SEK 63 000 SEK 6466 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1496
LILLA-EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet småhusmark 5839307
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
63 000 SEK 1462006 Trädgårdsanläggning saknas

helt
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
6466 kvm Vatten saknas./Avlopp saknas Ej strand- eller strandnära

tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Kedjehus Självständig/Brukningscentru
m

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Ledningsåtgärd 1990-10-26 1562-316

URSPRUNG
LILLA EDET HJÄRTUM 14:1
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   2017-01-18 Ver 3 

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

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

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

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

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

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

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

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

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

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

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

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

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

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

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

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

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

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

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

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

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

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

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

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

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

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

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

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

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

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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§ 91 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om 
bidrag för skredsäkring vid Göta älv 
Dnr KS 2022/333 
 
Sammanfattning 
Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i 
tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till förordningsändringar som 
myndigheten anser behöver göras.  
 
Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning om  
ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.  
Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med synpunkter 
på bifogat förslag till förordningsändring. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Miljödepartementet senast den 1 september 2022.  
 
Ändringarna i förordningen består i att förtydliga syftet med bidraget och införa en 
definition av stabilitetsförbättrande åtgärder. Förtydligandet av syftet innebär att bidrag 
enligt förordningen får ges till sådana klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att 
förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Samtliga ändringar görs för att 
underlätta tillämpningen för såväl SGI som de kommuner som är bidragsmottagare. 
Någon ändring i sak avses inte. 
 
Av yttrandet till miljödepartementet framgår att förslaget tillstyrks eftersom ändringarna 
bedöms underlätta tillämpningen i samband med bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring 
vid Göta älv, daterad 2022-08-04 
Skrivelse från Regeringskansliet angående förslag till ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv, daterad 2022-06-22 
Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta 
älv 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet till miljödepartementet daterat 2022-08-04. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-04 KS 2022/333 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om 
bidrag för skredsäkring vid Göta älv 
 
Dnr KS 2022/333 
 
Sammanfattning 
Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i 
tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till förordningsändringar som 
myndigheten anser behöver göras.  
 
Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning om  
ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.  
Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med synpunkter 
på bifogat förslag till förordningsändring. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Miljödepartementet senast den 1 september 2022.  
 
Ändringarna i förordningen består i att förtydliga syftet med bidraget och införa en 
definition av stabilitetsförbättrande åtgärder. Förtydligandet av syftet innebär att bidrag 
enligt förordningen får ges till sådana klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att 
förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Samtliga ändringar görs för att 
underlätta tillämpningen för såväl SGI som de kommuner som är bidragsmottagare. 
Någon ändring i sak avses inte. 
 
Av yttrandet till miljödepartementet framgår att förslaget tillstyrks eftersom ändringarna 
bedöms underlätta tillämpningen i samband med bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring 
vid Göta älv, daterad 2022-08-04 
Skrivelse från Regeringskansliet angående förslag till ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv, daterad 2022-06-22 
Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta 
älv 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Sociala konsekvenser 
Inga 

105



   

sid 2/2 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet till miljödepartementet daterat 2022-08-04 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Miljödepartementet 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Sektorchef samhälle 
Planerings- och exploateringschef 
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YTTRANDE 
 

Datum Dnr  
2022-08-04 KS 2022/333 
 

 
 
 

 
 
   Miljödepartementet 
   m.klimatenheten@regeringskansliet.se 
       
 
 
Yttrande på förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om 
bidrag för skredsäkring, dnr M2022/01401 
 
 
 
Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i 
tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till förordningsändringar som 
myndigheten anser behöver göras.  
 
Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning om  
ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.  
Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med synpunkter 
på bifogat förslag till förordningsändring. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Miljödepartementet senast den 1 september 2022.  
 
Ändringarna i förordningen består i att förtydliga syftet med bidraget och införa en 
definition av stabilitetsförbättrande åtgärder enligt förordningen. Förtydligandet av 
syftet innebär att bidrag enligt förordningen får ges till sådana klimatinvesterings-
åtgärder som bidrar till att förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Samtliga 
ändringar görs för att underlätta tillämpningen för såväl SGI som de kommuner som är 
bidragsmottagare. Någon ändring i sak avses inte. 
 
Lilla Edets kommun tillstyrker förslaget. Ändringarna bedöms underlätta tillämpningen 
i samband med bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 
 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
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Skrivelse 
 
 
2022-06-22 
M2022/01401 
  
 

 
  

Miljödepartementet 
Rättssekretariatet 
Jannice Ribberström 
jannice.ribberstrom@regeringskansliet.se 

   

 

 

  
 

Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för 

skredsäkring vid Göta älv 

Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i 

förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka 

tydligheten i tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till 

förordningsändringar som myndigheten anser behöver göras 

(M2022/00778).  

Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning 

om ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta 

älv, se bilaga. Ändringarna består i att förtydliga syftet med bidraget och 

införa en definition av stabilitetsförbättrande åtgärder enligt förordningen. 

Samtliga ändringar görs för att underlätta tillämpningen för såväl SGI som 

de kommuner som är bidragsmottagare. Någon ändring i sak avses inte.  

Aktuellt förslag 

Förordningens syfte tydliggörs genom en ny paragraf. Mot bakgrund av den 

rapport som SGI färdigställde 2012, ”Skredrisker i Götaälvdalen i ett 

föränderligt klimat” gav regeringen SGI uppdraget att bilda Delegationen för 

Göta älv och beslutade om aktuell förordning. Rapporten visade att 

klimatförändringarna kommer att öka de redan höga riskerna för skred och 

ras om inga åtgärder vidtas. Problemen som skulle uppstå vid ras- och skred 

är bl.a. förorening av vatten, påverkan på dricksvattnet i regionen, risk för 

liv, hälsa och egendom vid ras- och skred, risk för översvämning om älven 

täpps till samt problem för sjöfarten. Det primära syftet var, och är 

fortfarande, att värna människors liv och hälsa men även att hindra skador 

på egendom och miljö. Särskilt med hänsyn till Göta älvs betydelse för 

dricksvattenförsörjningen för invånarna i kommunerna längs Göta älv, är det 
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viktigt att syftet tydliggörs. Samtidigt förtydligas också att detta görs genom 

att stödja stabilitetsförbättrande åtgärder som anpassar området längs Göta 

älv till de effekter som följer av ett förändrat klimat. 

I förordningen förtydligas att bidrag enligt förordningen får ges till sådana 

klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att förbättra 

stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Därutöver förklaras uttrycket 

stabilitetsförbättrande åtgärder med innebörden att det är sådana 

klimatinvesteringsåtgärder som avses som minskar sannolikheten för skred 

och ras.  

Berörda kommuner får möjlighet att lämna synpunkter 

Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med 

synpunkter på bifogat förslag till förordningsändring.  

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 

1 september 2022. Svaren bör lämnas per e post till 

m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01401 

och avsändarens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Frågor besvaras av Jannice Ribberström 08-405 15 20 eller Linda M 

Holmström 08-405 52 91. 

 

Sändlista 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Vänersborgs kommun 

Trollhättans stad 

Lilla Edets kommun 

Kungälvs kommun 

Ale kommun 

Göteborgs stad 
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Svensk författningssamling 
 

Förordning 
om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göta älv 

Utfärdad den  

 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:213) om bidrag för 

skredsäkring vid Göta älv 

dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny 

rubrik av följande lydelse.  

 

 

1 §    Statens geotekniska institut får ge bidrag till kommuner enligt denna 

förordning för klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att förbättra 

stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. Bidrag ges om det finns medel. 

 

3 §    I denna förordning avses med 

– Göta älvdalen: området i direkt anslutning till Göta älvs älvfåra och de 

områden i älvfårans närhet, inklusive biflöden, där ett skred kan påverka 

älvens flöde, 

– skredrisk: en kombination av sannolikheten för ett skred och 

konsekvenserna av skredet, och 

– stabilitetsförbättrande åtgärder: klimatinvesteringsåtgärder som mins-

kar risken för ras och skred. 

 
Syfte 

3 a §    Syftet med bidrag enligt denna förordning är att värna människors 

liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö, genom att stödja 

stabilitetsförbättrande åtgärder som anpassar området längs Göta älv till de 

effekter som följer av ett förändrat klimat. 

 

4 §    Bidrag enligt denna förordning ska avse stabilitetsförbättrande 

åtgärder i områden längs Göta älvdalen med risk för ras och skred. Bidraget 

får även ges för den planering som behövs för detta. 
                       

Denna förordning träder i kraft dd mm 2022. 

 

På regeringens vägnar 

 

ANNIKA STRANDHÄLL 

 Maria Jonsson 

 (Miljödepartementet) 

 

SFS 
Publicerad 

den 
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§ 94 
Övertagande av statlig väg 
Dnr KS 2022/366 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-15 § 26 att initiera processen med Trafikverket 
om kommunens övertagande av en delsträcka av väg 2002, mellan korsningen av väg 
1996 och väg 2002 och norra avfarten till Lödöse stationsområde. Efter överläggningar 
med Trafikverket om övertagande av denna sträcka upplyste Trafikverket att 
kommunen även behöver ta över ytterligare vägar i Lödöse som inte är av statligt 
intresse. Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-05-02 § 60 att fortsätta diskussionen 
med Trafikverket om övertagande av statlig väg genom att bilda ett kommunalt 
väghållarområde. Information om arbetsläget och genomförd inventering av vägsträckor 
redovisades i kommunstyrelsen 2019-11-25 § 224. 
 
Sedan dess har avtalsdiskussioner förts med olika intensitet med Trafikverket. 
Avtalsdiskussioner har nu slutligen landat i ett förslag till avtal benämnt ”Avtal om 
förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde i Lilla Edets kommun”. 
 
Avtalet innebär att nytt kommunalt väghållningsområde bildas i Lilla Edets kommun.  
och att kommunen övertar ansvaret för de vägarna inklusive väganordningar som ingår  
i väghållningsområdet. Följande ingår i väghållningsområdet:  
- Högstorpsvägen i Lilla Edet från korsning Dalgatan/Mårten Torsgatan tills den möter  
  cirkulation vid trafikplats Lilla Edet södra. Bergslänt vid Högstorpsvägen 
- Fuxernavägen i Lilla Edet 
- Göteborgsvägen i Lilla Edet från cirkulationen trafikplats Lilla Edet södra till  
   Skolgatan 
- Skolgatan i Lilla Edet till väg 167. Bro på Skolgatan över GC-väg  
- St Peders väg i Lödöse. Bro på St Peders väg över Gårdaån. 
- Hedevägen (den delen som är allmän väg) i Lödöse 
- Göteborgsvägen i Lödöse från pendelparkering till korsningen Klostergatan. 
  Bullerskärmar och bergslänt utefter Göteborgsvägen och bro över Gårdaån 
Totalt rör det sig om ca 7,3 km väg. 
 
Väghållaransvaret för allmänna vägar ligger idag på staten genom Trafikverket. Skall en 
kommun ta över ansvaret för vissa allmänna vägar i kommunen kan kommunen utses 
som väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) och 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707). Övertagandet grundas på avtal mellan kommunen och Trafikverket samt 
beslut om ändrad väghållare och nytt väghållningsområde som fattas av Regeringen. 
Avtalet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.  
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Det nya väghållningsområdet träder i kraft först när avtalet undertecknats, länsstyrelsen 
i Västra Götaland yttrat sig, Trafikverkets Juridik och Planprövning i Borlänge berett 
ärendet och Regeringen slutligen fattat beslut om ny väghållare och nytt väghållnings-
området. Detta kan ta alltifrån 1/2 år till 3 år. När beslutet är fattat har Trafikverket 1 år 
på sig att iståndsätta vägarna innan själva överlämnandet sker till kommunen. 
 
Fördelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 

• Tidsvinster vid VA-jobb, trafiksäkerhetsåtgärder samt vid anläggande av gång- 
och cykelvägar. Oftast lägre anläggningskostnad då kommunen ej behöver 
betala Trafikverkets insatser i projekten. 

• Lättare att få till mera ”stadsmässig” utformning av gata. 
• Kommunen har större rådighet över vägen. Bestämmer själv om utfarter, 

hastighet, utformning, framkomlighet mm vilket är en fördel vid planläggning.  
 

Nackdelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 
• Ökade drift- och underhållskostnader. 

 
Om ett kommunalt väghållningsområde inte bildas medför det bland annat att det blir 
svårt att få till stånd trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar med kommunalt 
intresse, till exempel Göteborgsvägen i Lilla Edet samt att kommunen måste förhålla  
sig till Trafikverkets krav om hastigheter, utfarter, utformning med mera. 
 
Ett övertagande av väghållningsområdet är en förutsättning för att detaljplanen i  
Norra Gossagården i Lödöse skall kunna ha fler utfarter mot Göteborgsvägen. Om 
Trafikverket är väghållare kommer de inte att tillåta annan utfartsväg än den som är  
från Ekebergsvägen. Dessutom finns ett krav att en cirkulation skall byggas i 
korsningen Göteborgsvägen/ Ekebergsvägen på kommunens bekostnad.  
 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med nytt kommunalt väghållningsområde för 
Lilla Edets kommun bedöms överväga nackdelarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets 
kommun, Västra Götalands län, version 5, daterad 2022-05-12 
Bilaga 1 Översikt Lilla Edets kommun och dess förslag till nytt väghållningsområde, 
daterad 2022-06-07 
Bilaga 2 Karta Lilla Edet, daterad 2022-06-07 
Bilaga 3 Karta satellit Lödöse, daterad 2022-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-02 § 60, övertagande av statlig väg 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildande av nytt kommunalt väghållningsområde och övertagandet av angivna vägar 
inklusive väganordningar innebär att kommunen tar på sig ansvaret för drift av vägar 
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och väganordningar inom väghållningsområdet. Drifts- och underhållskostnaden 
uppskattas till 2 300 tkr per år och bedöms uppstå tidigast from år 2024. Trafikverket 
har 1 år på sig att iståndsätta vägar inklusive väganordningar innan övertagandet sker 
och kommunen belastas av kostnader. 
 
Sociala konsekvenser 
Övertagandet av väghållaransvaret för vägar inom Lilla Edet och Lödöse tätorter gör att 
kommunen får rådigheten och möjligheten att omvandla vägarna till stadsgator som tar 
större hänsyn till gående och cyklandes behov. Detta gynnar trafiksäkerheten och är 
positivt för alla kommuninnevånare. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med Trafikverket om skapande av nytt 
kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets kommun och ger 
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtalet 

2. Kommunfullmäktige godkänner att nytt kommunalt väghållningsområde skapas 
för Lilla Edets kommun 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med Trafikverket om skapande av nytt 
kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets kommun och ger 
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtalet 

2. Kommunfullmäktige godkänner att nytt kommunalt väghållningsområde 
skapas för Lilla Edets kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-10 KS 2022/366 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Övertagande av statlig väg 
 
Dnr KS 2022/366 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-15 § 26 att initiera processen med Trafikverket 
om kommunens övertagande av en delsträcka av väg 2002, mellan korsningen av väg 
1996 och väg 2002 och norra avfarten till Lödöse stationsområde. Efter överläggningar 
med Trafikverket om övertagande av denna sträcka upplyste Trafikverket att 
kommunen även behöver ta över ytterligare vägar i Lödöse som inte är av statligt 
intresse. Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-05-02 § 60 att fortsätta diskussionen 
med Trafikverket om övertagande av statlig väg genom att bilda ett kommunalt 
väghållarområde. Information om arbetsläget och genomförd inventering av vägsträckor 
redovisades i kommunstyrelsen 2019-11-25 § 224. 
 
Sedan dess har avtalsdiskussioner förts med olika intensitet med Trafikverket. 
Avtalsdiskussioner har nu slutligen landat i ett förslag till avtal benämnt ”Avtal om 
förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde i Lilla Edets kommun”. 
 
Avtalet innebär att nytt kommunalt väghållningsområde bildas i Lilla Edets kommun.  
och att kommunen övertar ansvaret för de vägarna inklusive väganordningar som ingår  
i väghållningsområdet. Följande ingår i väghållningsområdet:  
- Högstorpsvägen i Lilla Edet från korsning Dalgatan/Mårten Torsgatan tills den möter  
  cirkulation vid trafikplats Lilla Edet södra. Bergslänt vid Högstorpsvägen 
- Fuxernavägen i Lilla Edet 
- Göteborgsvägen i Lilla Edet från cirkulationen trafikplats Lilla Edet södra till  
   Skolgatan 
- Skolgatan i Lilla Edet till väg 167. Bro på Skolgatan över GC-väg  
- St Peders väg i Lödöse. Bro på St Peders väg över Gårdaån. 
- Hedevägen (den delen som är allmän väg) i Lödöse 
- Göteborgsvägen i Lödöse från pendelparkering till korsningen Klostergatan. 
  Bullerskärmar och bergslänt utefter Göteborgsvägen och bro över Gårdaån 
Totalt rör det sig om ca 7,3 km väg. 
 
Väghållaransvaret för allmänna vägar ligger idag på staten genom Trafikverket. Skall en 
kommun ta över ansvaret för vissa allmänna vägar i kommunen kan kommunen utses 
som väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) och 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707). Övertagandet grundas på avtal mellan kommunen och Trafikverket samt 
beslut om ändrad väghållare och nytt väghållningsområde som fattas av Regeringen. 
Avtalet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.  
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Det nya väghållningsområdet träder i kraft först när avtalet undertecknats, länsstyrelsen 
i Västra Götaland yttrat sig, Trafikverkets Juridik och Planprövning i Borlänge berett 
ärendet och Regeringen slutligen fattat beslut om ny väghållare och nytt väghållnings-
området. Detta kan ta alltifrån 1/2 år till 3 år. När beslutet är fattat har Trafikverket 1 år 
på sig att iståndsätta vägarna innan själva överlämnandet sker till kommunen. 
 
Fördelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 

• Tidsvinster vid VA-jobb, trafiksäkerhetsåtgärder samt vid anläggande av gång- 
och cykelvägar. Oftast lägre anläggningskostnad då kommunen ej behöver 
betala Trafikverkets insatser i projekten. 

• Lättare att få till mera ”stadsmässig” utformning av gata. 
• Kommunen har större rådighet över vägen. Bestämmer själv om utfarter, 

hastighet, utformning, framkomlighet mm vilket är en fördel vid planläggning.  
 

Nackdelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 
• Ökade drift- och underhållskostnader. 

 
Om ett kommunalt väghållningsområde inte bildas medför det bland annat att det blir 
svårt att få till stånd trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar med kommunalt 
intresse, till exempel Göteborgsvägen i Lilla Edet samt att kommunen måste förhålla  
sig till Trafikverkets krav om hastigheter, utfarter, utformning med mera. 
 
Ett övertagande av väghållningsområdet är en förutsättning för att detaljplanen i  
Norra Gossagården i Lödöse skall kunna ha fler utfarter mot Göteborgsvägen. Om 
Trafikverket är väghållare kommer de inte att tillåta annan utfartsväg än den som är  
från Ekebergsvägen. Dessutom finns ett krav att en cirkulation skall byggas i 
korsningen Göteborgsvägen/ Ekebergsvägen på kommunens bekostnad.  
 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med nytt kommunalt väghållningsområde för 
Lilla Edets kommun bedöms överväga nackdelarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets 
kommun, Västra Götalands län, version 5, daterad 2022-05-12 
Bilaga 1 Översikt Lilla Edets kommun och dess förslag till nytt väghållningsområde, 
daterad 2022-06-07 
Bilaga 2 Karta Lilla Edet, daterad 2022-06-07 
Bilaga 3 Karta satellit Lödöse, daterad 2022-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-02 § 60, övertagande av statlig väg 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildande av nytt kommunalt väghållningsområde och övertagandet av angivna vägar 
inklusive väganordningar innebär att kommunen tar på sig ansvaret för drift av vägar 
och väganordningar inom väghållningsområdet. Drifts- och underhållskostnaden 
uppskattas till 2 300 tkr per år och bedöms uppstå tidigast from år 2024. Trafikverket 
har 1 år på sig att iståndsätta vägar inklusive väganordningar innan övertagandet sker 
och kommunen belastas av kostnader. 
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Sociala konsekvenser 
Övertagandet av väghållaransvaret för vägar inom Lilla Edet och Lödöse tätorter gör att 
kommunen får rådigheten och möjligheten att omvandla vägarna till stadsgator som tar 
större hänsyn till gående och cyklandes behov. Detta gynnar trafiksäkerheten och är 
positivt för alla kommuninnevånare. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtal med Trafikverket om skapande av nytt 
kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets kommun och ger kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att teckna avtalet 
 
Kommunfullmäktige godkänner att nytt kommunalt väghållningsområde skapas för 
Lilla Edets kommun 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Trafikverket Region Väst 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchefen 
Sektorchef samhälle 
Planerings- och exploateringschef 
Enhetschef stadsmiljö 
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Kopia till: Lilla Edets kommun 
 
457 81 Lilla Edet 

Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 

Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för 
Lilla Edets kommun, Västra Götalands län 
Lilla Edets kommun är en expansiv kommun med omfattande exploatering i bland annat Lödöse och Ström. Vid 
exploateringen i Lödöse ges enligt den fördjupande översiktsplanen möjlighet till byggnation av ca 800 nya 
bostäder i området utmed väg 2002 där det i en första detaljplan planeras för ca 150 nya bostäder och skola. För 
att Lilla Edets kommun ska kunna utforma väg 2002 på det sätt de själva önskar behövs ett förändrat 
väghållansvar. Då det även finns andra vägar i Lilla Edet som kommunen önskar åtgärder på, föreslås även de ingå 
i detta förslag om att skapa ett nytt kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets kommun. I och med detta och 
att Trafikverket arbetar med att få rätt väghållning för landets vägar föreslår Trafikverket Region Väst detta 
förslag där Lilla Edet blir centralort och att en satellit skapas för Lödöse. Lilla Edets kommun är ej egna väghållare 
enligt väglagen sedan tidigare. Förslag till skapande av kommunalt väghållningsområde i Lilla Edets kommun, 
bilaga 1,2 och 3. 

• Beslut att utse en kommun till väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707) fattas av Regeringen efter beredning av Juridik och Planprövning, Trafikverket. 

• Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan 
att Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun har godkänt avtalet.  

• Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat 
Trafikverket och Lilla Edets kommun (org. nr 212000-1496), nedan kallat Kommunen, har följande avtal 
träffats. 

Avtalets omfattning   
I avtalet regleras 

• Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunen framgår av karta bilaga 1, 2 och 3 mellan Trafikverket 
och Kommunen. 

• Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret för vägarna i Lilla Edet och Lödöse i 
Kommunen är den dag Regeringens beslut erhåller laga kraft. 

Trafikverkets åtagande  

Trafikverket iståndsätter vägarna inför övergången och då ses beläggning (inga hål eller sprickor), diken och 
trummor rensas och andra väganordningar ses över samt iståndsätts. Vägen skall ha ett tillfredställande skick för 
allmän samfärdsel för liknande vägar i liknande områden, det innebär att Trafikverket ej utför standardhöjande 
åtgärder vid överlämning av väghållningen.  
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Kommunens åtagande 
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för: 

Lilla Edet: 
• Väg 2003 går från korsning Dalgatan/Mårten Torsgatan tills den möter cirkulation vid trafikplats Lilla Edet 

södra, kallad Högtorpsvägen, belagd, ca 1200 m, BK 1  
• Väg 2004 går från väg 2022 och förbi korsning Ellbovägen, kallad Fuxernavägen, belagd, ca 600 m, BK 1 
• Väg 2022 går mellan väg 167 och cirkulation vid trafikplats södra Lilla Edet, kallad 

Göteborgsvägen/Skolgatan, belagd, ca 1300 m, BK 1 
 

• Bro 15-1052-1 över GC-väg 0,5 km N Fuxerna kyrka i Lilla Edet på väg 2022 
• Bergslänt 100-48136-1 intill väg 2003 väster sida 

Lödöse – satellit: 
• Väg 1994 går mellan väg 1996 och väg 2002, kallad St. Peders väg, belagd, ca 600 m, BK 2 
• Väg 1995 går från väg 1994 tills där allmän väg slutar i öster, kallad Hedevägen, belagd, ca 1400 m, BK 1 
• Väg 2002, från Pendelparkeringen till korsning med väg 1996, kallad Göteborgsvägen, belagd, ca 2200 m, 

BK 1 
 

• Bro 15-1113-1 över Gårdaån vid Sankt Peders kyrka i Lödöse på väg 2002 
• Bro 15-251-1 över Gårdaån vid Sankt Peders kyrka, väg 1994 
• Bergslänt 100-48363-1 intill väg 2002 väster sida 0,6 km sydväst Sankt Peders Kyrka Lödöse 
• Bullerskärm 14-1840-1 vid väg 2002 östra sidan i Lödöse, ca 234 m lång 
• Bullerskärm14-1840-2 vid väg 2002 västra sidan i Lödöse, ca 176 m lång 

 

Övertagandet omfattar vägar, broar och väganordningar inom tätorterna Lilla Edet och Lödöse om ca 7,3 km 
genom att skapa ett nytt väghållningsområde för Kommunen med satellit, vilket framgår av bilaga 1, 2 och 3. 

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift 
och underhåll samt förbättring 

Förslag till nytt väghållningsområde för Kommunens expansiva tätorter, jämte karta bilaga 1, 2 och 3 kommer att 
översändas till kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det till Trafikverkets Juridik och Planprövning 
där de bereder ärendet varefter det sänds till Regeringen för beslut. 

 Vid övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC-vägar och belysning, 
för de gator och vägar som kommunen övertar inom det nya väghållningsområdet.  

Skapandet av kommunens väghållningsområde medför att vägområde och de vägar som nu är aktuella övergår till 
Lilla Edets kommun när Regeringens beslut om nytt väghållningsområde och förändrad väghållning får laga kraft. 

Ansvarsbegränsning 
Lilla Edet kommun övertar helt ansvaret för de aktuella vägarna inklusive dess väganordningar i tätorterna och 
kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under förutsättning att: 
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• Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i 
Lilla Edet kommun. 

• Beslut om nytt kommunalt väghållningsområde från Regeringen med förändrad väghållning får laga kraft.  

Ikraftträdande 
För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om nytt väghållningsområde med 
ändrad väghållning får laga kraft ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket. 

 
Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun. 

 

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade. 

 

Göteborg 2022- Lilla Edet 2022- 

  

__________________________ ___________________________ 

För Trafikverket Region Väst 

Jörgen Einarsson 

Regional Direktör 

För Lilla Edet Kommun 

Julia Färjhage 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

  

  

 

  

 

  

Bilaga   1, Översikt Lilla Edet kommun och dess förslag till nytt väghållningsområde 

Bilaga 2, Karta Lilla Edet 

Bilaga  3, Karta satellit Lödöse  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 96 
Yttrande över bostadsörsörjningsprogram 2022 - 2025, 
Stenungsunds kommun 
Dnr KS 2022/318 
 
Sammanfattning 
Lilla Edet har som grannkommun fått möjlighet att yttra sig över Stenungsunds 
kommuns nya bostadsförsörjningsprogram som på sikt innebär 2000-3000 nya bostäder 
möjliggörs. 
Påverkan på Lilla Edets bedöms som liten då det främst är i de centrala delarna som 
bostäderna planeras. 
 
Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram, Stenungsunds kommun 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering, Lilla Edet yttrar sig endast. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över Stenungsunds kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-30 KS 2022/318 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
Remiss över bostadsförsörjningsplan i Stenungsund kommun 
 
Dnr KS 2022/318 
 
Sammanfattning 
Lilla Edet har som grannkommun fått möjlighet att yttra sig över Stenungsunds 
kommuns nya bostadsförsörjningsprogram som på sikt innebär 2000-3000 nya bostäder 
möjliggörs. 
Påverkan på Lilla Edets bedöms som liten då det främst är i de centrala delarna som 
bostäderna planeras. 
 
Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram, Stenungsunds kommun 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering, Lilla Edet yttrar sig endast. 
 
Bakgrund 
I det nya bostadsförsörjningsprogrammet anger de Stenungsund en önskvärd 
folkökningsprognos på ca 2 % för att vid 2035 uppgå till 35 000 invånare. För att klara 
sina mål planeras för 2000-3000 nya bostäder. Bostäderna planeras till alla delar av 
kommunen men den största koncentrationen planeras till de centrala delarna. I orterna 
Ucklum och Svenshögen som är belägna i de östra delarna av Stenungsund planeras 
totalt 750 bostäder. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över Stenungsunds kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 
 
 
Linnea Andersson 
Plan- o exploatering 
linnea.andersson2@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Stenungsunds kommun  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Handläggaren 
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1. Om bostadsförsörjningsprogrammet 
Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och 
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering 
reviderat kommunens senaste bostadsförsörjningsprogram 
(Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har resulterat i 
framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver 
hur kommunen ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för 
bostadsförsörjningen. 

1.1. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) 
Kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen vilket framgår av lag (2000:1383). Lagen anger 
vilka krav som ställs på kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen. Varje kommun ska 
anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. 

År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (lag 2013:866) i syfte att på ett tydligare sätt lyfta in det regionala 
perspektivet i planeringen. Det innebär att kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av 
planeringen och att länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är 
av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram och antas av 
kommunfullmäktige.  
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1.2. Syfte  
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att med grund i kommunens översiktsplan uttrycka 
Stenungsunds kommuns övergripande strategier för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens 
planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet anger en riktlinje för kommunens ambition om expansion, 
utveckling och bostadsbyggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för att möjliggöra byggnation i 
enlighet med kommunens målsättningar. Kommunens avsikt är även att försöka styra inriktningen på 
nyproduktionen och andra åtgärder för att tillgodose olika behov utifrån analysen av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna. 

1.3. Bostadsförsörjningsprogrammets relation till andra styrande 
dokument 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår, förutom från de lagar som styr kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, från en rad nationella och regionala mål, strategier och styrande dokument. En 
närmare redogörelse för dessa följer i kapitel 2. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är utöver detta ett komplement till kommunens översiktsplan, ÖP20. 
Programmet ska utgöra ett underlag för kommunens arbete med mark-, lokal-, och planförsörjning, 
befolkningsprognos, bygglovshandläggning och investeringsbudget. Tillsammans med befolkningsprognosen 
är programmet en viktig del för kommunens långsiktiga planering. 

Utöver översiktsplanen påverkas programmet även av målsättningar i Stenungsunds kommuns Vision 2035, 
mål i kommunens strategiska plan och Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett planeringsunderlag och det är viktigt att ha i åtanke att 
bostadsbyggnation är konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder kan förändras över tid.   
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2. Nationella och regionala mål, 
strategier och styrande dokument 
2.1. Nationella mål 
Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

2.1.1 Mål för integrationspolitiken 
Det nationella målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Genom detta mål, tillsammans med bosättningslagen, ställs krav på kommunen 
att planera för att kunna ta emot nyanlända. 

2.1.2. Mål för funktionshinderpolitiken 
Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  

2.1.3. Agenda 2030 
Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 11 - Hållbara städer och samhällen har 
koppling till bostadsförsörjningen. Det anger att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

2.1.4. Folkhälsomålet 
Det nationella målet för folkhälsan handlar om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen. Boende och närmiljö är ett av åtta områden inom folkhälsopolitiken. Att ha tillgång till en god 
bostad i ett socialt hållbart bostadsområde i en boendemiljö som präglas av goda miljöfaktorer är viktigt för 
en jämlik hälsa. 

2.2. Vision Västra Götaland – Det goda livet 
Vision Västra Götaland – Det goda livet har tagits fram gemensamt av bland andra Västra Götalandsregionen 
och kommunerna genom kommunalförbunden. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 
Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Det goda livet står för en god hälsa, 
arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara 
systemen värnas, att behoven hos barn och ungdomar möts, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Vägen 
för att nå visionen förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och 
den sociala. Fem fokusområden prioriteras; näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer samt 
kultur och hälsa. Fyra perspektiv ska genomsyra arbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet, 
integration och internationalisering. 

Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög 
kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Investeringar i 
infrastruktur främjar en hållbar tillväxt med god tillgänglighet till och inom Västra Götaland. 
Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer och 
beakta olika värderingar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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2.2.1. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 
Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet och anger riktningen för det 
regionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Den har tagits fram i dialog med kommuner, universitet och 
högskolor, näringsliv, myndigheter, föreningsliv och andra organisationer i enlighet med lagen om regionalt 
utvecklingsansvar (2010:630). 

Målet för strategin är att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den 
beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att kunna klara en sådan omställning; 
stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samma Västra Götaland. 

Inom området bygga kompetens nämns att för att klara konkurrensen om kompetens och arbetskraft behöver 
hela Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt har möjligheterna till utbildning 
och arbete på distans utvecklats och kommer troligtvis att vara en självklar del i framtiden. 

När det gäller området att öka inkluderingen har boendet och den offentliga miljön stor betydelse för att 
motverka utanförskap och segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer och att 
minska boendesegregationen.  

Det krävs en samordnad planering för bebyggelse och transport för att kunna knyta samman Västra Götaland. 

2.3. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
Utgångspunkten för den fysiska planeringen i Göteborgsregionen är Strukturbild för Göteborgsregionen som 
är en regional överenskommelse bland annat om lokalisering av samhällen.  

Dokumentet Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument som lägger grunden för arbetet med 
att utveckla Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion i Europa. 

GR har som mål att öka regionens storlek, dels i form av förtätning, dels genom utvidgning av den lokala 
arbetsmarknadsregionen. Samtliga medlemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att den regionala 
strukturen är långsiktigt hållbar. Visionen om det goda livet ska vara en ledstjärna.  

Befolkningstillväxten inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 invånare per år. För att 
Göteborgsregionen ska ha en fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat bostadsbyggande och en 
omsorg i utformning och utveckling av stads- och tätortsmiljöer.  

2.3.1. Strukturbild för Göteborgsregionen 
Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur 
inom regionen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete med bostadsförsörjning och översiktlig 
planering. 

I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken är att 
huvudstråken ska utvecklas genom en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020 (Kollektivtrafikprogram 
för Göteborgsområdet). 
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Bilden visar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonen och de gröna kilarna. 

En grundläggande tanke i strukturbilden är att bostäder ska byggas nära stationer eller i orter som är knutna 
till stationerna genom god kollektivtrafik. Detta stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt. Om det är 
möjligt att gå eller cykla till och från en station är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en 
god kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet med stationen. 
Kommunerna ska planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. 
Därför är det viktigt att se till att bostadsområden lokaliseras nära skola, förskola och kollektivtrafik. I 
kartbilden nedan redovisas den övergripande linjedragningen för kollektivtrafik i Stenungsunds kommun 
samt kopplingar till Göteborgsregionens strukturbild och grannkommuner.  
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I Göteborgsregionens Strategisk inriktning 2020–2023 konstateras att Göteborgsregionen växer starkt. I 
samband med detta växer behovet av att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur. 
Arbetet med strukturbilden behöver fördjupas och ett sådant arbete har påbörjats. Den ska bland annat 
kompletteras med rekommendationer om vad som krävs för att ett område ska anses vara långsiktigt hållbart. 
Det handlar om balansen mellan hur tätt bostäder och verksamheter kan byggas och hur stor andel som ska 
vara grönytor och gatuutrymme. Det sociala perspektivet behöver också bli synligt i samhällsplaneringen och 
kompletteras med frågor som till exempel vilka boendelösningar som fungerar bäst för grupper med särskilda 
behov. 

Frågor om infrastruktur, kollektivtrafik och satsningar på mobilitet måste också prioriteras för att få 
effektivare transporter, göra nytta för klimatet och göra regionen mer attraktiv. 

  

130



 
 10 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

2.4. Regional bostadsmarknadsanalys 
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys som beskriver bostadsmarknadens 
utveckling i regionen. Analysen grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga 
bostadsmarknadsenkät och ska innefatta redogörelser för hur: 

• kommunerna lever upp till kraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

• länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och 

• planeringen av bostadsförsörjning samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. 

I 2021 års bostadsmarknadsanalys konstaterar länsstyrelsen sammanfattningsvis att: 

• Befolkningen fortsätter att öka i länet, men ökningstakten har minskat från 2017 och framåt. Detta beror 
till största delen på minskad invandring. 

• Under 2020 byggdes det 9 700 bostäder i Västra Götalands län (43 procent hyresrätter, 40 procent 
bostadsrätter och 17 procent äganderätter). 

• Det råder fortfarande ett generellt underskott av bostäder i de flesta kommuner i länet, men fler 
kommuner än tidigare år uppger att de har balans på bostadsmarknaden (det gäller dock inte för 
kommunerna inom Göteborgsregionen). Tillväxttakten fram till 2030 bedöms ligga på ungefär samma 
nivå som under 2020 men den är ojämnt fördelad över länet (80 procent av det ökade antalet invånare 
bedöms bosätta sig i Göteborgsregionen). 

• Det råder fortfarande stor brist på lägenheter för grupperna ungdomar och anvisade nyanlända. 

• Flertalet kommuner i länet har balans på särskilda boendeformer för äldre medan knappt hälften har 
underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

• Ojämlikhet, i och med bristen på bostäder som matchar hushållens ekonomiska förutsättningar, leder till 
att vissa grupper inte får tillgång till bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen har en utpekad roll som remissinstans för kommunernas riktlinjer vid bostadsförsörjning. 
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3. Kommunala mål och strategier för 
markanvändning 
3.1. Vision 2035 
Stenungsunds kommun antog år 2014 Vision 2035, Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och 
utveckling med människan och naturen i centrum. 

Till visionen finns två inriktningar: 

1. Attraktivt och välkomnande 

• Trygg miljö  

• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv  

• Goda kommunikationer  

• Levande företagsklimat  

• Alltid bästa möjliga möte  

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling  

• Social hållbarhet  

• Ekonomisk hållbarhet  

• Ekologisk hållbarhet 

Visionen anger att Stenungsund ska erbjuda bostäder för alla behov och i olika former. Boendemiljöerna ska 
vara attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund ska 
vara ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Det ska vara en barnvänlig 
kommun där barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Centrummiljön ska vara levande, dynamisk 
och turistvänlig. I Stenungsund bedriver vi en hållbar utveckling som innebär att arbeta aktivt för att värna 
våra gemensamma resurser och anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål. 

3.2. Översiktsplan 
Kommunens gällande översiktsplan (ÖP20) antogs 2020. Det utgår från samma lokala och regionala politiskt 
antagna styrdokument som detta bostadsförsörjningsprogram, det vill säga Hållbar tillväxt, Strukturbild för 
GR och K2020 samt Stenungsunds kommuns vision (Vision 2035).  

I del 1, ÖP20 står bland annat följande; ”Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering 
av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas. 
Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och 
turister.  

År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet. Att tillgodose kommunens behov av 
förbättrad kollektivtrafik är en utmaning i sig, liksom att göra nuvarande centrum till en tydligare centralort i 
kommunen. De södra tätorterna i kommunen kommer att spela en avgörande roll i hur kommunens tillväxt 
kan ske och här finns en stor potential på kort sikt. För de norra tätorterna i kommunen ser man en möjlig 
expansion på lång sikt.” 
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”Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling 
med människan och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram. Med beaktande 
av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds tätort såsom huvudort 
i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre samhällen. Syftet är att i första hand 
komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice för att 
underlätta vardagen för de boende och leda till ett minskat behov av resor. Ur både ett kommunalt och 
regionalt perspektiv lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Såväl utbyggnaden av Bohusbanan med 
förbättrad turtäthet som tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser på E6 och säkerställda fasta 
förbindelser med Orust och Tjörn är angelägna. 

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda i ett område med stort exploateringstryck 
och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot 
Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera 
nya bebyggelseområden. Även Stenungsund har god tillgång till kollektivtrafik och här föreslås en stark 
utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning. I 
Ödsmål och Ucklum föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna 
utvecklas och bibehålla service.” 

Tillväxt ska kunna ske både i centralorten Stenungsund och i övriga kommundelar. Tillskottet av bostäder ska 
svara mot de behov som finns så att det är möjligt att bo kvar i kommundelen när ens behov av bostad ändras. 

De bebyggelseområden som pekas ut i ÖP20 beräknas sammanlagt innehålla 4000–5000 nya bostäder. 

Utgångspunkten för befolkningsutvecklingen är att nå det inom GR överenskomna tillväxtmålet om cirka 1 
procent per år. Men för att nå upp till tillväxtmålet i Stenungsunds kommuns vision om 35 000 invånare år 
2035 skulle befolkningen behöva öka med ca 2 procent per år. Antalet färdigställda bostäder i kommunen har 
i genomsnitt legat på 120 bostäder under den senaste treårsperioden. Med denna takt har kommunen också 
haft en tillväxttakt på cirka 1 procent och därigenom uppnått den överenskomna nivån inom GR. För att nå 
upp till kommunens vision är bedömningen dock att takten på färdigställda bostäder skulle behöva öka 
betydligt. 

3.2.1. Strategier för kommunens markanvändning 
Huvudstrategin för kommunens markanvändning i ÖP20 är att utveckla kommunen genom ett starkt samband 
mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur.  

• Kommunen utvecklas i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden. 

• Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintliga orter där goda förutsättningar för 
kollektivtrafik finns. 

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till extremt väder och risk för översvämning. 

 
Vidare anges att kommunen ska planera för en varierad och allsidig bebyggelseutveckling.  

• Bostäder, handel och personintensiva företag lokaliseras till lägen med god kollektivtrafik och i 
synnerhet till stationslägena. 

• Bostadsbyggandet varieras med olika upplåtelseformer och lokaliseras med närhet till service, 
kollektivtrafik och rekreation. Förutsättningar för en aktiv livsstil stärks. Grupper som har svårt att hävda 
sig på bostadsmarknaden beaktas särskilt. 
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3.3. Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet 
3.3.1. Markanvisningsavtal 
Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns 
kommunägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning 
med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt 
bostadsbyggandet ska ske. 

Kommunen fördelar förhandlingsrätter till kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal med 
intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom 
markanvisningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal 
mark så att det överensstämmer med uppställda mål. 

3.3.2. Byggnation av lägenheter av Stenungsundshem AB 
Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommunen 
styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem AB. 
Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen. 

3.3.3. Detaljplanläggning 
Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra 
utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även 
möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer. 
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4. Bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättningar 
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar har sin utgångspunkt i 
kommunens vision, Vision 2035 och i översiktsplanen, ÖP20.  

4.1. Målsättningar 
Kommunen ska ge förutsättningar för alla kommundelar att utvecklas. Alla kommundelar ska ha en 
planberedskap för bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad även vid stora behov av vård och 
omsorg.  

För att uppfylla Vision 2035 med 35 000 invånare förutsätts en årlig befolkningsökning på ca 2 procent. En 
mer realistisk befolkningsökning för kommunen är ca 1 procent per år vilket överensstämmer både med 
tillväxtmålet inom GR och med den verkliga ökningen i Stenungsund över senare tid.  

För kort- och långsiktig planering ska utbyggnadsbehoven i form av planläggning av bostäder, infrastruktur, 
rekreationsområden, skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen ska motverka 
kategoriboende/segregerat boende genom att blanda boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma 
område. Det behöver också finnas bostäder i olika prissegment. 

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra nyproduktion av bostäder mot de behov som finns och då 
särskilt uppmärksamma äldre, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan gälla till exempel 
lägenhetsstorlek och boendekostnad. Miljöfrågor som till exempel minskning av transporter, 
kretsloppsanpassning och uppvärmning ska prioriteras vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse. 

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggelse på 
orten. Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att den kommunala service som krävs ska kunna byggas 
ut i samma takt. Efterfrågan på nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. Där bör utbyggnad kunna 
ske såväl i norr som i söder och i första hand tillkomma i närheten av eller i anslutning till gamla E6. 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, anger att man ska planera för en samhällsstruktur 
som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att exempelvis se till att skola, 
förskola och kollektivtrafik finns nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se utbyggnaden av 
bostäder, kommunal och kommersiell service, näringslivet, infrastruktur, kommunikationer, tillgång till 
naturområden och så vidare, som en enhet där de olika delarna är beroende av varandra. 

4.1.1. Mål och Riktlinjer 
• Minst 170 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas. 

• 90 procent av all ny bebyggelse ska ske i planlagt område i kollektivtrafiknära lägen. 

• Ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet till service, befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• Blandad upplåtelseform ska eftersträvas vid all nybyggnation men även vid byggnation i områden med 
s.k. förtätning. Detta är speciellt eftersträvansvärt vid anvisning av kommunal mark samt med hänsyn till 
sociala bostadskontrakt. 
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• Kommunens bostadsförsörjning ska följa mål nr.11 (Hållbara städer och samhällen) inklusive 
undermål i Agenda 2030. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar 
planering inklusive bostäder, offentliga platser och torg, transporter, återvinning och säkrare 
kemikaliehantering.  

• Ytterligare minst ett Trygghets- eller Seniorboende ska påbörjas och vara färdigställt i kommunen 
inom programperioden. 

• Den strategiska markberedskapen för bostäder ska öka i kommunen genom att mer aktivt förvärva 
fastigheter för att effektivare kunna planera för ny bostadsbebyggelse. 

• Kommunens planberedskap för nybyggnation av bostäder ska öka under programperioden. 

• I slutet av programperioden ska det finnas planlagd kommunal mark för småhustomter för 
självbyggare. 

• Kommunen ska ha en enkel, fullständig och lättåtkomlig information om bygglovshanteringen och 
de regler som styr denna både i och utanför detaljplan. Kommunen ska utarbeta bra och allsidig 
information som följer med bygglovsansökan. 
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5. Befolkningsutveckling 
Under 2020 ökade Stenungsunds kommuns befolkning med 267 personer 
vilket motsvarar 1,0 procent. Den sista december 2020 hade kommunen 
27 044 invånare. 

5.1. Befolkningsutveckling 1970–2020 
Stenungsunds kommun har historiskt sett varit en expansiv kommun med kraftig befolkningsutveckling. 
Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda för samtliga år sedan 1970. 
Inflyttningen till kommunen har under de flesta år varit större än utflyttningen. Under ett par år i början av 
80-talet och mitten av 90-talet flyttade fler personer ut, än in till kommunen. 

 

Folkökning och folkmängd i Stenungsunds kommun perioden 1970–2020 
 

 

Källa: SCB 
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5.1.2. Befolkningsförändring under perioden 2015–2020  
Från 2015 till 2020 har befolkningen i Stenungsunds kommun ökat från 25 508 till 27 044 invånare. Det 
motsvarar en genomsnittlig ökning på cirka 1,2 procent per år. 

 

Befolkningsförändringar 2015–2020 per delområde 
Delområde Utfall 2015 Utfall 2020 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Norum 13 670 14 545 875 6,4 

Stora Höga 3 252 3 395 143 4,4 

Jörlanda 2 443 2 628 185 7,6 

Spekeröd 1 205 1 316 111 9,2 

Ucklum 1 173 1 314 141 12,0 

Svenshögen 898 807 -91 -10,1 

Ödsmål 2 855 3 017 162 5,7 

Rest* 12 22 10 83,3 

Kommunen totalt 25 508 27 044 1 536 6,0 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Om man studerar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delområden under perioden 2015–2020 kan 
man se att samtliga områden utom Svenshögen (som minskat med 91 personer, cirka 10 procent) haft en 
positiv utveckling. Norum ökade mest i antal invånare medan den största procentuella befolkningsökningen 
skedde i Ucklum. 

 

5.2. Befolkningsprognos 
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka med cirka 7 procent under 
perioden 2020–2025. Åldersgrupperna unga vuxna mellan 19–24 år och 80 år och äldre förväntas öka kraftigt 
under tidsperioden. Att gruppen 80 år och äldre ökar beror på att de stora årskullarna som föddes på 1940-
talet under perioden kommer upp i åldrar över 80 år. 

  

138



 
 18 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

Utfall folkmängd per åldersgrupp år 2020 och prognos för år 2025 
Ålder Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

0 296 314 18 6,1 

1–5 1 555 1 662 107 6,9 

6–15 3 626 3 619 -7 -0,2 

16–18 1 059 1 164 105 9,9 

19–24 1 602 1 934 332 20,7 

25–64 13 513 14 263 750 5,6 

65–79 3 937 4 003 66 1,7 

80- 1 456 1 870 414 28,4 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

 

 

Utfall per delområde år 2020 och prognos för år 2025 
Delområde Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Norum 14 545 15 561 1 016 7,0 

Stora Höga 3 395 3 601 206 6,1 

Jörlanda 2 628 3 036 408 15,5 

Spekeröd 1 316 1 323 7 0,5 

Ucklum 1 314 1 404 90 6,9 

Svenshögen 807 803 -4 -0,5 

Ödsmål 3 017 3 079 62 2,1 

Rest* 22 22 0 0 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Den största ökningen i antal invånare väntas ske i Norum. Vid framtagandet av kommunens 
befolkningsprognos fanns planer på en nära förestående större utbyggnad i Jörlanda. Detaljplanen har dock 
överklagats och upphävts i mark- och miljödomstolen. Detta har påverkan på prognosen i stort och specifikt 
för delområdet Jörlanda.  

Inflyttning är den demografiska komponent som främst bidrar till folkökning under prognosperioden. 
Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och om dessa kommer till stånd kan antalet invånare öka 
med ytterligare drygt 10 procent under perioden 2025–2030. 
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5.2.1 Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 
Västra Götalandsregionen tar varje år fram en befolkningsprognos för regionen. År 2020 har rapporten tagits 
fram av SCB. Beräkningarna bygger på att den tidigare observerade utvecklingen i kommunerna fortsätter 
framöver. Kommunernas egna planer och mål för bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. Enligt 
denna prognos förväntas invånarantalet i Stenungsund öka till 28 437 personer år 2030 (jämfört med 31 872 
enligt kommunens egen prognos). Detta visar på hur stort samband det finns mellan byggnation och 
förväntad tillväxt för en kommun med Stenungsunds demografiska förutsättningar. 

Värt att notera är också att invånarna 80 år och äldre fortsätter att öka i regionen. I Stenungsunds kommun 
var 5,4 procent av invånarna 80 år eller äldre år 2020. Den siffran förväntas ha ökat till cirka 8 procent till år 
2030. 
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6. Bostadsbestånd 
6.1. Befintligt bostadsbestånd  
Den 31 december 2020 fanns det 7531 småhus, 3521 lägenheter i flerbostadshus, 224 övriga hus och 301 
specialbostäder i kommunen. Ökningen i beståndet under den senaste femårsperioden beskrivs i 
nedanstående tabell. 

Bostadsbestånd i Stenungsunds kommun samt förändring i bostadsbeståndet mellan åren 2015 och 
2020 

 2015  2020 Absolut 
förändring 

Relativ 
förändring 

Småhus 7 144 7 531 387 5,4 

Flerbostadshus 3 147 3 521 374 11,9 

Övriga hus 217 224 7 3,2 

Specialbostäder 259 301 42 16,2 

Källa SCB 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser 
bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser 
byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder. 

 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp och år, Stenungsunds kommun 

 

Källa SCB  
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6.2. Upplåtelseformer 
I kommunen utgörs cirka 28 procent av hyresrätter, 14 procent av bostadsrätter och 58 procent av 
äganderätter. 

 

Andelen bostäder efter upplåtelseform samt förändring av andelen mellan åren 2015 och 2020 
 2015  2020 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Hyresrätt 2 996 3 211 215 7,2 

Bostadsrätt 1 346 1 583 237 17,6 

Äganderätt 6 425 6 783 358 5,6 

Totalt 10 767 11 577 810 7,5 

 
Den största absoluta förändringen under den senaste femårsperioden har skett i antalet äganderätter som ökat 
med 358. Den upplåtelseform som står för den största procentuella förändringen är bostadsrätter som ökat 
med 17,6 procent. 

Fördelningen mellan upplåtelseformer skiljer sig åt mellan kommunens olika delområden. I Norum är det 
blandade upplåtelseformer (cirka 45 procent äganderätter, 20 procent bostadsrätter och 35 procent 
hyresrätter). I övriga kommundelar består beståndet till mellan 80–95 procent av äganderätter, förutom i 
Svenshögen som har drygt 20 procent hyresrätter och cirka 10 procent bostadsrätter. 

6.3. Stenungsundshem AB  
Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, hade vid årsskiftet 2020/21 cirka 4 000 hyresgäster 
fördelat på 2 017 lägenheter. Det fanns 7 890 registrerade intresseanmälningar från bostadssökande under 
2020 och uthyrningsgraden låg på 99,8 procent. Efterfrågan på lägenheter är stor och bolaget står för cirka 20 
procent av den totala andelen bostäder i kommunen. 

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kommun och bolaget är en del av kommunens verksamhet. I 
ägardirektiv för Stenungsundshem står att syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad 
som anges i bolagsordningen, vara ett allmännyttigt bostadsföretag som ska främja utvecklingen av 
Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att 
verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt 
att bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambition att tillhandahålla bostäder för 
alla och ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens verksamheter, 
framför allt individ- och familjeomsorgen och enheten för integration, för genomförandet av dessa 
ambitioner.  
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7. Behov och efterfrågan i särskilda 
grupper 
7.1. Särskilda grupper med lagstöd 
Det blir extra viktigt att sätta fokus på bostadsbehovet för de särskilda grupper som av olika skäl kan ha det 
svårt att få sina behov tillgodosedda. 

7.1.1 Äldre 
Kommunen måste enligt socialtjänstlagen (SoL) tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre med 
omfattande behov av service, stöd och omvårdnad. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna 
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Antalet omsorgsplatser som 
behövs styrs inte av ålder utan av omvårdnadsbehov. Däremot finns en koppling mellan ökad ålder och ökade 
behov av stöd och hjälp. Att flytta till olika former av trygghetsboende förebygger också behovet av att flytta 
till ett särskilt boende. En annan faktor som påverkar behovet av omsorgsplatser i förhållande till ålder är att 
gruppens hälsa generellt sett blivit mycket bättre. 

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande behov av bostäder med särskild service samt sannolikt ökande 
krav på bostadsanpassningsbidrag för att kunna nå målet om att äldre personer ska kunna bo kvar i sitt 
område.  

Kommunen har idag tre äldreboenden varav det på ett finns korttidsplatser. Totalt finns det 214 platser varav 
191 särskilda boendeplatser och 23 korttidsplatser. För att möta den prognostiserade ökade efterfrågan på 
platser inom särskilt boende under programperioden bedömer kommunen att det kommer att behöva 
nybyggas ytterligare 80 platser. Byggande av ett nytt äldreboende med 80 platser planeras inom området 
Hasselhöjden. 

7.1.2 Funktionshindrade 
Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla bostäder 
med särskild service för människor med fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sin livsföring. Att ha en 
bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att ha ett värdigt liv.  

Nya bostäder ska byggas så att de redan från början är anpassade för personer med olika 
funktionsnedsättningar. (Viss inventering av tillgänglighet i befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av 
Stenungsundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan 50 procent nås via markplan eller med hiss.) 

Boende och lokaler kräver hög grad av tillgänglighet och ska inte ha en institutionell prägel, max 5–7 
lägenheter i varje gruppbostad. Formerna för lämplig bostad med särskild service enligt LSS kan delas in i tre 
kategorier: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. 

Kommunen har idag nio LSS-boenden där det finns 57 lägenheter och ett korttidsboende med 22 deltagare. 
Vidare köper man vid behov boendeplatser. Kommunens LSS-boenden är fullbelagda och behovet kommer 
att öka under programperioden. Ett nytt LSS-boende med sju platser planeras på Söbacken och ytterligare ett 
i Jörlanda.  
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7.1.3 Nyanlända 
Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. 
Lagen innebär att en kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns en ledig bostad eller 
inte i kommunen. Tidigare kunde mottagande justeras efter tillgången på lediga bostäder, men detta gäller 
numera inte. Behovet av lägenheter för denna grupp ökade stort efter 2015 då Sverige tog emot historiskt 
höga nivåer asylsökande. 

Kommunen använder sig idag av olika typer av boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Med ett 
fåtal undantag bereds målgruppen vård i egen regi, merparten i familjehem och resterande antal i stödboende. 

Stödboende är en placeringsform där äldre barn och ungdomar placeras med en lägre personaltäthet och kan 
anses som ett tydligare steg mellan HVB-hem och vuxenlivet. Vad gäller behovet av stödboendeplatser så 
sker just nu en kraftig nedgång av behovet, idag driver kommunen inga HVB-hem eller stödboenden riktade 
mot ensamkommande barn.  

Nyanlända erbjuds bostäder genom den befintliga bostadsmarknaden. Kommunen har inga särskilda bostäder 
till dem.  

 

7.2. Särskilda grupper utan lagstöd   
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsprogram anger att kommunens riktlinjer ska skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

7.2.1 Ungdomar 
Ungdomar är en av de grupper som generellt sett har det svårast att komma in på bostadsmarknaden. De har 
ofta inte samma ekonomiska förutsättningar som många andra grupper på bostadsmarknaden, de saknar kötid 
i bostadsbolagens köer eller tidigare bostad med bytesvärde och har inte lika stort kontaktnät.  

Gruppen ungdomar kommer enligt Stenungsunds senaste befolkningsprognos att öka kraftigt under de 
närmaste åren. Om dessa ungdomar ska ha möjlighet att flytta till en egen bostad i Stenungsund så ställer det 
ökade krav på insatser. 

7.2.2 Seniorer 
Gruppen äldre blir allt större och många söker ett ”lättare” boende men man är fortfarande för frisk för 
särskilt boende. Då finns alternativen Trygghetsboende och Seniorboende.  

7.2.2.1 Trygghetsboende 
Trygghetsboende är för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social 
samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. 

Termen trygghetsboende kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Fler och 
fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i 
trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. 

Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett 
krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, 
samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider. 

7.2.2.2 Seniorboende 
Seniorboenden är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa 
fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta 
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till ett seniorboende är dock ofta lägre än för trygghetsboende i många fall är åldersgränsen för Seniorboende 
55+. 

7.2.3 Hemlösa 
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som personer 
kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det handlar om:  
 
• personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare, 
• personer som är intagna/ inskrivna på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende 

inom socialtjänst/landsting/ privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution som planeras skrivas ut om tre 
månader, 

• personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/ 
träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den 
ordinarie bostadsmarknaden, 

• personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt 
(kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. 

Kommunen har idag ingen lösning på hemmaplan för vuxna personer som befinner sig i hemlöshet och som 
ofta har en sammansatt social problematik. I dagsläget har kommunen från och till ungefär 20–25 personer 
som saknar bostad och som är ensamstående eller i familj med barn. Därutöver finns ytterligare ett antal 
personer som flyttar runt bland vänner, bor hos anhöriga eller på andra ställen.  

För att hitta boenden för målgruppen krävs viss flexibilitet men den generella bostadsbristen försvårar dock 
detta. Nya behov av lägenheter uppkommer fortlöpande och fler billiga boendealternativ efterfrågas för att 
möta behovet. 

 

7.2.4 Åtgärder  
Kommunen har genomfört ett antal åtgärder för att underlätta för de som har det svårt att få en bostad. Man 
har träffat en överenskommelse med kommunala och privata fastighetsägare att sänka krav på 
bostadssökande till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som inkomst.  

Kommunen arbetar även med möjligheten att införa hyresgarantier.  Kommunal hyresgaranti innebär att 
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som 
ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har 
regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt 
på en lägenhet. 
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8. Bostadsbyggande under 
programperioden 
8.1. Mål för nybyggnation under perioden 
Målet för nybyggnation under programperioden är ett genomsnitt på 170 bostäder per år. 

8.1.1. Planerat byggande 2022–2025 
Under perioden som bostadsförsörjningsprogrammet omfattar planeras för cirka 640 bostäder. Fördelningen 
är cirka 100 småhus, 214 bostadsrätter och 285 hyresrätter (varav 14 LSS-lägenheter) samt 32 
seniorlägenheter och ett äldreboende med 80 lägenheter. Ytterligare bygglov, utöver de 103 som beviljats 
fram till september 2021, kommer sannolikt att tillkomma under perioden. 

 

Byggnation per kommundel Typ 2022 2023 2024 2025 Bygglov* 
Norum             
North Side (Stenungstorg) B       100   
         -"- H       100   
Solgårdsterrassen H 24         
         -"- B 46         
Hasselhöjden H   20  61 20   
         -"- B      20   
Kopper 2:16 H 39         
Söbacken 2, LSS-boende H   7       
Nytorpshöjd H   9   
Kyrkenorum 6:1, Modistvägen B     15 15   
Beviljade bygglov i enbostadshus S         25 
Beviljade bygglov i flerbostadshus B         10 
              
Stora Höga             
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Jörlanda             
Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder Ä 32         
Kyrkeby 3:34, LSS-boende H     7     
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Spekeröd             
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         14 
              
Ucklum             
Härgusseröd 1:14, Sjöutsikten B 18         
Beviljade bygglov i enbostadshus S         4 
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Svenshögen             
Beviljade bygglov i enbostadshus S         2 
              
Ödsmål             
Ombyggnation Vårdcentralen H 5     
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Enskilda bygglov under perioden           103 
Byggnation under perioden   164 27 92 255 641 

 
Bostadstyper: B=Bostadsrätt, H=Hyresrätt, Ä=Seniorboende, S=Småhus/parhus 
*Beviljade bygglov t o m september 2021 

8.2. Bostadsbyggande i kommunen 
Nya bostäder planeras i flera olika områden i Stenungsund. I redan befintliga områden kommer utbyggnad att 
ske genom förtätning och ombyggnad. Det finns också områden för nyexploatering. Totalt förväntas 
Stenungsund kunna utökas med cirka 2 000–3 000 bostäder på lång sikt varav cirka 1 000 kan lokaliseras till 
centrum. 

8.2.1. Norum 
Norum omfattar de centrala delarna av Stenungsund och är kommunens folkrikaste kommundel. I området 
finns en blandad bebyggelse med såväl lägenheter som fristående småhus. 

För centrala Stenungsund har ett planprogram tagits fram och godkänts 2018. Centrumutvecklingen kommer 
att ske succesivt under en längre tid. Området som ska utvecklas är stort och är därför uppdelat i olika 
delprojekt och detaljplaner. Den första etappen för programmet innebär byggandet av ett nytt resecentrum 
som ska fungera som ett centralt nav för utbyggnaden. 

Hallerna är ett annat strategiskt viktigt utbyggnadsområde. Området ska byggas ut succesivt och kommer när 
det är färdigbyggt att innefatta cirka 1 000–1 500 bostäder. 

På Stenungs torg planeras kvarteret North Side som kan komma att rymma cirka 200 lägenheter. 

Området Solgårdsterassen har ett centralt läge cirka 700 meter sydost om Stenungsunds centrum. 
Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28 och den rymmer cirka 270 bostäder. Bostadsrätter byggs i en första 
etapp om cirka 130 lägenheter och 44 hyresrätter står för närvarande klara och förmedlas genom det 
kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. 

På fastigheten Kopper 2:16 har en detaljplan som omfattar ett flerbostadshus med 39 lägenheter vunnit laga 
kraft.  

I området Hasselbacken pågår arbete med utbyggnad av detaljplanen Hasselhöjden som genom förtätning, 
om- och tillbyggnad ger möjlighet till ytterligare bostäder. Totalt kan minst 330 bostäder och 80 
äldrebostäder anordnas. Planen antogs av fullmäktige i mars 2021 men har överklagats. Mark- och 
miljööverdomstolen prövar inte ärendet, varför planen nu har vunnit laga kraft. 

På Söbacken kommer ett nytt LSS-boende med 7 lägenheter att byggas. 

Planen på Modistvägen möjliggör uppförande av bostäder i form av villor inom del av fastigheten 
Kyrkenorum 6:1. Avsikten är att skapa fler bostäder i ett centralt och populärt område, där det finns utbyggd 
infrastruktur och närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsområden. 
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Utöver ovanstående pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg, en plan som ger plats för cirka 100 
lägenheter och 60 trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter samt en planstart på Kristinedal, 
Stenung 4:109, för att pröva möjligheterna att skapa upp till cirka 120 lägenheter i form av hyresrätter.  

8.2.2. Stora Höga 
Stora Höga, en av kommunens södra delar, har goda allmänna kommunikationer och bra pendlingsavstånd till 
Göteborg. Delområdet består mest av fristående villor och har under de senaste åren varit ett av kommunens 
mest populära och växande delområden. 

Området bedöms idag i princip vara färdigutbyggt. Mindre förtätningar och kompletteringar kan prövas i 
detaljplan.  

I Stora Höga finns för närvarande inget större pågående detaljplanearbete. 

8.2.3. Jörlanda 
Även Jörlanda har under de senaste åren varit en populär och expansiv del av kommunen som strukturellt 
liknar Stora Höga. De tätbebyggda områdena på orten omfattas till övervägande delen av detaljplaner men 
mindre förtätningar kan prövas. Totalt beräknas cirka 450 nya bostäder kunna tillkomma inom utpekade 
områden.  

Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens översiktsplan för framtida 
bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 
bostäder samt förskola. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober 2019 men, efter överklagan från 
boende i intilliggande fritidshusområde, upphävdes beslutet av Mark och miljööverdomstolen i maj 2021.   

På fastigheten Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder byggs 32 tillgänglighetsanpassade lägenheter som 
är avsedda för seniorer. 

Då kommunen har behov av fler platser på LSS-boende har man ansökt och fått planbesked för att kunna 
uppföra ett boende med cirka sju platser på Kyrkeby 3:34. 

En ansökan om planbesked har beviljats på fastigheten Kyrkeby 3:36. Syftet med ansökan är att pröva 
möjligheterna att uppföra flerbostadshus där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål.  

8.2.4. Spekeröd 
Spekeröd präglas av gles bebyggelse med enstaka, eller små grupper av hus i lantlig miljö. Strategin är att 
utveckla Spekeröds by, ett större område norr och söder om länsväg 650 där det finns ett godkänt 
planprogram från 2013. Totalt förväntas cirka 300 bostäder kunna byggas här. 

Det finns idag två påbörjade detaljplaner i området; Kännestorp 1:15, 9:1 och del av 2:25 och Kännestorp 
1:7, 1:13 och 3:8. 

8.2.5. Ucklum 
Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Bebyggelsen består huvudsakligen av enbostadshus blandade med 
serviceanläggningar och mindre verksamheter. I Ucklum är strävan att få en samlad bybildning i stället för 
utspridd bebyggelse. Totalt kan cirka 300 nya bostäder tillkomma inom utpekade områden. Utöver detta kan 
mindre förtätningar prövas i detaljplan. 

Under programperioden genomförs byggnation av området Sjöutsikten som består av 18 lägenheter med 4–6 
lägenheter i varje huskropp. 

8.2.6. Svenshögen 
Svenshögen är ett av kommunens norra delområden. Området har höga naturvärden och goda 
kommunikationer med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och består till största delen av friliggande villor, 
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men orten har näst efter Norum den största andelen hyreslägenheter. Ny bebyggelse i området måste ske med 
hänsyn till naturvärden och närheten till kommunens dricksvattentäkt Hällungen. Totalt kan ca 450 nya 
bostäder tillkomma inom utpekade områden. 

I Svenshögen finns i dagsläget inget pågående detaljplanearbete. 

8.2.7. Ödsmål 
Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. På sikt kan Ödsmål utvecklas till ett samhälle med nya 
bostäder i olika boendeformer. Det finns flera stora utpekade områden och totalt beräknas cirka 600 bostäder 
kunna byggas ut.  

Det finns ett positivt planbesked för Näs 1:141 som ska möjliggöra nya bostäder och äldreboende i form av 
enbostadshus i grupp och flerbostadshus. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 97 
Uppföljning livsmedelspolicy 
Dnr KS 2022/365 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens Livsmedelspolicy, Livsmedelspolicy för Lilla Edets 
kommun, ska policyn följas upp årligen. Den årliga uppföljningen ska enligt policyn 
följas upp i samband med årsredovisningen vilket inte har skett för år 2021.  
 
Syftet med livsmedelspolicyn är att värna om den svenska livsmedelsproduktionen och 
att erbjuda måltider av god kvalitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Det 
sker genom att styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel, samt 
främja val av livsmedel som vid framställningen bidrar till hållbar utveckling. Även 
genom att sträva efter att arbeta med obearbetade livsmedel i så hög utsträckning som 
möjligt samt att arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet. 
 
De mål för inköp som följs upp är:  
 

• I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och mjölk köpas in 
• Krav på djurskydd motsvarande svensk lagstiftning ställs för alla kött och 

charkprodukter  
• Anpassa inköp av frukt och grönsaker efter säsong för att öka möjligheterna  

att nå högre andel svenskodlat  
• Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas MSC märkt  
• Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och uppfylla Fairtrade kriterierna  
• Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt Fairtrade märkta  
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% 
• Mängd matsvinn  

 
Uppföljning sker genom analyser av statistik från leverantörer samt genom punktvis 
mätning av matsvinn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-02 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Kostenheten, Sektor samhälle 2021 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Arbetsmarknadsenheten, Sektor socialtjänst 2021 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun, daterad 2020-01-20 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun medför inga ekonomiska 
konsekvenser i sig.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

Sociala konsekvenser 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun utgör en dels viktig del i att elever och 
brukare får en väl lagad och väl sammansatt kost för att tillgodose näringsbehov m.m. 
men också viktigt utifrån att värna om den svenska livsmedelsproduktionen samt för att 
bidra till en hållbar utveckling.  Uppföljningen av policyn är därmed en viktig del att 
genomföra för att följa hur väl policyn efterlevs.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Livsmedelspolicy för 
Lilla Edets kommun 2021.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av Livsmedelspolicyn fortsättningsvis 
sker i samband med årsredovisningen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-02 KS 2022/365 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Årlig uppföljning av Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/365 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens Livsmedelspolicy, Livsmedelspolicy för Lilla Edets 
kommun, ska policyn följas upp årligen. Den årliga uppföljningen ska enligt policyn 
följas upp i samband med årsredovisningen vilket inte har skett för år 2021.  
 
Syftet med livsmedelspolicyn är att värna om den svenska livsmedelsproduktionen och 
att erbjuda måltider av god kvalitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Det 
sker genom att styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel, samt 
främja val av livsmedel som vid framställningen bidrar till hållbar utveckling. Även 
genom att sträva efter att arbeta med obearbetade livsmedel i så hög utsträckning som 
möjligt samt att arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet. 
 
De mål för inköp som följs upp är:  
 

• I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och mjölk köpas in 
• Krav på djurskydd motsvarande svensk lagstiftning ställs för alla kött och 

charkprodukter  
• Anpassa inköp av frukt och grönsaker efter säsong för att öka möjligheterna  

att nå högre andel svenskodlat  
• Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas MSC märkt  
• Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och uppfylla Fairtrade kriterierna  
• Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt Fairtrade märkta  
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% 
• Mängd matsvinn  

 
Uppföljning sker genom analyser av statistik från leverantörer samt genom punktvis 
mätning av matsvinn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-02 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Kostenheten, Sektor samhälle 2021 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Arbetsmarknadsenheten, Sektor socialtjänst 2021 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun, daterad 2020-01-20 
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sid 2/2 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun medför inga ekonomiska 
konsekvenser i sig.  
 
Sociala konsekvenser 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun utgör en dels viktig del i att elever och 
brukare får en väl lagad och väl sammansatt kost för att tillgodose näringsbehov m.m. 
men också viktigt utifrån att värna om den svenska livsmedelsproduktionen samt för att 
bidra till en hållbar utveckling.  Uppföljningen av policyn är därmed en viktig del att 
genomföra för att följa hur väl policyn efterlevs.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Livsmedelspolicy för Lilla 
Edets kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av Livsmedelspolicyn fortsättningsvis sker i 
samband med årsredovisningen.  
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Karin Holmström, chef sektor samhälle  
Lotte Mossudd, chef sektor social 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun 

Kostverksamheterna inom kommunen arbetar aktivt för att göra måltiderna till en positiv 
helhetsupplevelse. Det säkerställs genom att medvetet arbeta med kvalitet-, miljö- och 
servicetänkande under hela processen från upphandling till servering.  

Vi utgår från livsmedelsverkets måltidsmodell för offentliga måltider som ger ett                
helhetsperspektiv på bra måltider. Måltiderna som serveras är anpassade efter de                                  
olika gästernas behov och lagas enligt Livsmedelsverkets råd och rekommendationer. 

Livsmedelspolicyn i Lilla Edets kommun avser alla måltider som tillagas i                                       
kommunens verksamheter. Lilla Edets kommun samarbetar med Göteborgs Stad Inköp                     
och upphandling och är avtalsanvändare för avtal med Livsmedel Grossist GR kommuner.   

 

Syfte 

Syftet med livsmedelspolicyn är att värna om den svenska livsmedelsproduktionen och erbjuda 
måltider av god kvalitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. 

Det sker genom att: 

• Styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel, samt främja val av livsmedel 
som vid framställningen bidrar till hållbar utveckling. 

• Sträva efter att arbeta med obearbetade livsmedel i så hög utsträckning som möjligt.  
• Arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet.  

 

Mål för inköp 

I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och mjölk köpas in. Krav på djurskydd motsvarande 
svensk lagstiftning ställs för alla kött och charkprodukter 

Genom att anpassa inköp av frukt och grönsaker efter säsong ökar möjligheterna att nå högre andel 
svenskodlat 

Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas MSC märkt 

Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och uppfylla Fairtrade kriterierna  

Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt Fairtrade märkta  

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% 
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Mål för produktion och servering 

Med hänsyn till faktorer som lagstiftning, lokalens förutsättningar och personaltäthet planera 
menyer och produktion för att kunna laga så mycket som möjligt från grunden av obearbetade 
livsmedel 

När prefabricerade livsmedel används, väljs produkter av hög kvalitet 

Aktivt arbeta för att minska matsvinnet i hela kedjan från matsedelsplanering till produktion och 
servering 

 

Implementering och uppföljning 

Berörda yrkesgrupper informeras och utbildas om innehållet och målen i livsmedelspolicyn för att i 
sitt dagliga arbete kunna verka för att policyn uppfylls 

Uppföljning sker genom analyser av statistik från leverantörer samt genom punktvis mätning av 
matsvinn. 

Uppföljning sker årligen i samband med årsredovisningen. 
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Uppföljning Livsmedelspolicy för Kostenheten, Sektor samhälle 2021 

Inom Kostenheten görs inköp till förskolan, skolan och omsorgens måltider.  

Mål för inköp av livsmedel Måluppfyllelse kostenheten 2021 
I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och 
mjölk köpas in 

Andel svenskt för några utvalda 
livsmedelsgrupper: 
100 % kött och fågel, 94% charkprodukter, 
100% mjölk, 60% ost. 
Ambitionen är att alltid köpa svenskt men det 
finns inte alltid tillgång till svenska varor. 
 

Krav på djurskydd motsvarande svensk 
lagstiftning ställs för alla kött och 
charkprodukter  
 

Uppfylls genom att inköpen görs från 
leverantörer med avtal med kommunen. 

Anpassa inköp av frukt och grönsaker efter 
säsong för att öka möjligheterna att nå högre 
andel svenskodlat  
 

Kostenheten arbetar aktivt med 
säsongsanpassning, dock kan priset ibland vara 
avgörande för att välja importerat. 
93% morötter och potatis är svenskodlat 
 

Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas 
MSC märkt  
 

Fisk som köps in är MSC märkt. 

Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och 
uppfylla Fairtrade kriterierna  
 

Bryggkaffe är ekologiskt odlat och uppfyller 
fairtrade kriterierna.  
Kakao som används är hållbart producerad.  
 

Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt 
Fairtrade märkta  
 

Inköpta bananer är ekologiska och till stor del 
fairtrade-märkta.  

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 
30% 
 

Andelen ekologiska livsmedel som köpts uppgår 
till 29,5% av totala inköp av livsmedel. 
(fsk och skola 29,9 och omsorg 28,4) 

Mängd matsvinn  
 

Pga. pandemin har äldreomsorgen inte mätt 
matsvinn 2021. All mat skickas till 
avdelningarna vilket gör det svårt att ta tillvara 
överbliven mat. Skola och förskola gjorde 
mätningar under vår och höst, dock svårt att 
jämföra pga pandemin. Köken upplever att de 
slänger mindre matavfall genom färre 
säckar/dag. Efter att bildnings kök deltog i 
projektet Kunskapskliv för klimatsmarta 
offentliga måltider, har det medfört en större 
medvetenhet och högre kunskap om hur man 
tar tillvara bra överbliven mat. 

Mat lagad från grunden Omsorgen lagar det mesta från grunden. 
Förskola och skola lagar mycket från grunden 
men har delvis bytt ut mot prefabricerade 
rätter då det saknats personal för att hinna 
med.  
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Uppföljning Livsmedelspolicy för Arbetsmarknadsenheten, Sektor socialtjänst 2021 

Inom Arbetsmarknadsenheten görs inköp av livsmedel inom Caféservice. Caféservice är en 
arbetsrehabiliterande verksamhet som tillreder smörgåsar, sallader samt bakar kakor och bröd för 
catering inom kommunens verksamheter. Caféservice har också frukostservering (kalla rätter) i 
kommunhusets matsal. Caféservice tillreder därmed inte måltider på det sätt som sker inom 
kostenheten. 

 

Mål för inköp av livsmedel Måluppfyllelse AME 2021 
I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och 
mjölk köpas in 

100 % av kött, ägg och mjölk som köps in är 
svenskproducerat. Nästintill 100% av inköpt 
kyckling är svensk, undantag har gjort utifrån 
tillgång vid enstaka tillfälle. 
 

Krav på djurskydd motsvarande svensk 
lagstiftning ställs för alla kött och 
charkprodukter  
 

Uppfylls, se ovan. 

Anpassa inköp av frukt och grönsaker efter 
säsong för att öka möjligheterna att nå högre 
andel svenskodlat  
 

AME tillhandahåller i möjligaste mån frukt efter 
säsong till kommunhusets frukost. I övrigt köps 
den frukt in som anges vid beställning av 
catering.  

Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas 
MSC märkt  
 

Räkor som köps in är MCS märkta. I övrigt köps 
fisk och skaldjur inte in.   

Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och 
uppfylla Fairtrade kriterierna  
 

Bryggkaffe som används inom AME är 
ekologiskt odlat och uppfyller fairtrade 
kriterierna. Flytande kaffe till kommunhusets 
kaffemaskin är enligt märkning ekologiskt odlat. 
Kakao som används är hållbart producerad.  
 

Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt 
Fairtrade märkta  
 

Bananer köps in i mycket liten omfattning. 
Inköpta bananer är ekologiska och fairtrade-
märkta.  

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 
30% 
 

Andelen ekologiska livsmedel som köpts uppgår 
till 11 % av totala inköp av livsmedel. 

Mängd matsvinn  
 

AME har en mycket lite matsvinn utifrån att all 
tillredning av livsmedel sker utifrån gjorda 
beställningar. Medarbetare arbetar utifrån ett 
hållbarhetstänk och använder t ex filmjölk med 
passerat bäst-före datum vid bakning för att 
undvika matsvinn. Mätning av matsvinn görs 
inte.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 95 
Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
Dnr KS 2022/292 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med projektet för 
byggnation av en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett 
verksamhetsprogram har beslutats och lämnats till EdetHus AB som underlag för 
framtagande av en programhandling och en kalkylhandling. Tillsammans utgör 
programhandlingen och kalkylhandlingen samt förslag på hyresavtal nuvarande 
lokalplaneringsunderlag. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen vilken 
sedan utgör grunden för förslag på hyresavtal.  
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget samt på byggnadens utökande ytor i form av läktare, terrassyta 
m.m. vilket inte var med i planeringen i tidigt skede.  
 
Med kalkylhandlingen som underlag har EdetHus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och uppdra förvaltningen att av EdetHus AB beställa att 
projektering och upphandling genomförs. Både Bildningsnämnden och 
Samhällsnämnden har beslutat om underlaget och ställer sig bakom 
lokalplaneringsunderlaget. Nästa steg i beslutsprocessen är att kommunstyrelsen ska ta 
ställning till ärendet och besluta om att gå vidare med att beställa projektering och 
upphandling av EdetHus AB.  
 
Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-29 
Protokoll Samhällsnämnden daterat 2022-06-02 
Protokoll Bildningsnämnden daterat 2022-05-31  
Programhandling daterad 2022-04-20 
Kalkylhandling daterad 2022-04-05 
Förslag på hyresavtal  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för EdetHus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) 

1. Kommunstyrelsen godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget.  
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och 

upphandling av EdetHus AB. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligeterna att ha solceller på taket på 

idrottshallen. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget.  
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och 

upphandling av EdetHus AB. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligeterna att ha solceller på taket på 
idrottshallen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-07-29 KS 2022/292 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
 
Dnr KS 2022/292 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med projektet för 
byggnation av en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett 
verksamhetsprogram har beslutats och lämnats till EdetHus AB som underlag för 
framtagande av en programhandling och en kalkylhandling. Tillsammans utgör 
programhandlingen och kalkylhandlingen samt förslag på hyresavtal nuvarande 
lokalplaneringsunderlag. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen vilken 
sedan utgör grunden för förslag på hyresavtal.  
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget samt på byggnadens utökande ytor i form av läktare, terrassyta 
m.m. vilket inte var med i planeringen i tidigt skede.  
 
Med kalkylhandlingen som underlag har EdetHus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och uppdra förvaltningen att av EdetHus AB beställa att 
projektering och upphandling genomförs. Både Bildningsnämnden och 
Samhällsnämnden har beslutat om underlaget och ställer sig bakom 
lokalplaneringsunderlaget. Nästa steg i beslutsprocessen är att kommunstyrelsen ska ta 
ställning till ärendet och besluta om att gå vidare med att beställa projektering och 
upphandling av EdetHus AB.  
 
Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-29 
Protokoll Samhällsnämnden daterat 2022-06-02 
Protokoll Bildningsnämnden daterat 2022-05-31  
Programhandling daterad 2022-04-20 
Kalkylhandling daterad 2022-04-05 
Förslag på hyresavtal  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för EdetHus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och upphandling 
av EdetHus AB. 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Lars Wijkmark, VD EdetHus AB 
Sanny Mattelin, EdetHus AB 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, chef sektor samhälle 
Leif Gardtman, chef sektor bildning 
Maria Wagerland, Enhetschef planering-och exploatering 
Anders Nordgren, Skolchef 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
§ 78 
Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
Dnr SAN 2022/236 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med byggprocessen av 
en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett verksamhetsprogram har beslutats 
och lämnats till Edethus AB som underlag för framtagande av en programhandling och 
en kalkylhandling. Tillsammans utgör programhandlingen och kalkylhandlingen ett 
lokalplaneringsunderlag, som Bildningsnämnden respektive Samhällsnämnden har att 
besluta om, för att projektering ska kunna beställas. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen. 
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget i form av ökade energipriser, kriget i Ukraina och fortsatt ökande 
priser beroende på Corona. Ökningen beror även på byggnadens utökande ytor i form 
av läktare, terrassyta mm. 
 
Med kalkylhandlingen som underlag har Edethus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och då även uppdra åt förvaltningen att av fastighetsägaren 
beställa att projektering och upphandling genomförs. 
 
Projektering och upphandling innebär att: 

• Beställning av projektering och upphandling sker utifrån nämndbeslut om 
lokalplaneringsunderlag, 

• Huvudhandlingar (anbudsunderlag) utifrån val av entreprenadform tas fram, 
• Förfrågningshandlingar och bygghandlingar tas fram, 
• Ekonomisk kalkyl genomförs, inkl. hyreskostnad, 
• Upphandling och anbudsutvärdering genomförs, 
• Definitiv tidplan för projektet tas fram. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

 
Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 84/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09, 
Programhandling daterad 2022-04-20, 
Kalkylhandling inklusive hyresbelopp daterad 2022-04-05 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för Edethus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Yrkanden 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att se över alternativ och 
lösningar för att få ett mindre kostsamt projekt. Bildningsnämndens och 
samhällsnämndens arbetsutskott ska träffas och diskutera projektet. 
 
Mats Nilsson (V) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
 
Lorentz Lindell (SD) yrkar bifall till Andreas Freiholtz förslag. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-06-02 
 

Jörgen Andersson (C) yrkar avslag till återremissen. 
 
Johan Blixth (C) yrkar avslag på återremissen men bifall till bättre samarbete mellan 
arbetsutskotten. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar att i framtida större projekt ska samhällsnämndens 
arbetsutskott diskutera ärendet med andra berörda arbetsutskott. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar att Samhällsnämnden godkänner och fastställer 
lokalplaneringsunderlaget, samt ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering 
och upphandling av Edethus AB. ändras till Samhällsnämnden godkänner och fastställer 
lokalplaneringsunderlaget, samt rekommenderar kommunstyrelsen att beställa 
projektering och upphandling av Edethus AB. 
 
Samhällsnämnden ajournerar sig kl. 10.25-10.30. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer återremiss mot att avgöras idag och finner att samhällsnämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden ställer sedan frågan om samhällsnämnden bifaller eller avslår Jörgen 
Anderssons (C) yrkande och finner att samhällnämnden bifaller Jörgen Anderssons 
förslag. 
 
Ordföranden ställer frågan om samhällsnämnden bifaller eller avslår Anne-Lie Palms 
(S) tilläggsyrkande och finner att samhällnämnden bifaller Anne-Lie Palms förslag. 
 
Beslut 

1. Samhällsnämnden godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget, samt 
rekommenderar kommunstyrelsen att beställa projektering och upphandling av 
Edethus AB. 

 
2. I framtida större projekt ska samhällsnämndens arbetsutskott diskutera ärendet 

med andra berörda arbetsutskott. 
 
 
Reservation 
Andreas Freiholtz (SD), Lorentz Lindell (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Mats 
Nilsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland planerings- och exploateringschef 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-05-31 
 

 
§ 50 
Lokalplaneringsunderlag Idrottshall Fuxerna 
Dnr BIN 2021/266 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med byggprocessen av 
en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett verksamhetsprogram har beslutats 
och lämnats till Edethus AB som underlag för framtagande av en programhandling och 
en kalkylhandling. Tillsammans utgör programhandlingen och kalkylhandlingen ett 
lokalplaneringsunderlag, som Bildningsnämnden respektive Samhällsnämnden har att 
besluta om, för att projektering ska kunna beställas. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen. 
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget i form av ökande energipriser, kriget i Ukraina och fortsatt ökande 
priser beroende på Corona. Ökningen beror även på byggnadens utökade ytor i form av 
läktare, terrassyta mm. 
 
Med kalkylhandlingen som underlag har Edethus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och då även uppdra åt förvaltningen att av fastighetsägaren 
beställa att projektering och upphandling genomförs. 
 
Projektering och upphandling innebär att: 

• Beställning av projektering och upphandling sker utifrån nämndbeslut om 
lokalplaneringsunderlag, 

• Huvudhandlingar (anbudsunderlag) utifrån val av entreprenadform tas fram, 
• Förfrågningshandlingar och bygghandlingar tas fram, 
• Ekonomisk kalkyl genomförs, inkl. hyreskostnad, 
• Upphandling och anbudsutvärdering genomförs, 
• Definitiv tidplan för projektet tas fram. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-05-31 
 

 
Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 38/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21, 
Programhandling daterad 2022-04-20, 
Kalkylhandling daterad 2022-04-05 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för Edethus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Yrkanden 
Kristian Hermansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Johan Sösaeter Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget, samt ger 
förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och upphandling av Edethus AB. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-05-31 
 

 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Wagerland, sektor samhälle 
Lars Wijkmark, VD Edethus AB 
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PROJEKT NR. 

-
DATUM

2022-04-20

Fuxernaskolan Idrottshall 
NYBYGGNAD 20X40   

PROJEKT        

BESKRIVNING 
 

a

SITPLAN 
SKALA (A3) 1:1000
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PROJEKT NR. 

-
DATUM

2022-04-20

Fuxernaskolan Idrottshall 
NYBYGGNAD 20X40   

PROJEKT        

BESKRIVNING 
 

a

PLAN 1
SKALA (A3) 1:200

AREA PLAN 1
BRA 1602 m2 

inklusive Teknikutrymmen etc
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PROJEKT NR. 

-
DATUM

2022-04-20

Fuxernaskolan Idrottshall 
NYBYGGNAD 20X40   

PROJEKT        

BESKRIVNING 
 

a

PLAN 2
SKALA (A3) 1:200

AREA PLAN 2
591m2

TOTAL AREA
2193 m2

inklusive Teknikutrymmen

LÄKTARE ca 150 personer
sittande + stående.

IDROTTSHALL ÖVRE DEL
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PROJEKT NR. 

-
DATUM

2022-04-20

Fuxernaskolan Idrottshall 
NYBYGGNAD 20X40   

PROJEKT        

BESKRIVNING 
 

a

SEKTION (under arbete)
SKALA (A3) 1:200
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2022‐04‐05

Fuxerna Idrottshall Budget

Pris Mängd Total

Frigg 19 787 2114 41 829 718

Index 5 145 2114 10 876 530

Läktare 385 000 1 385 000

Hiss 180 000 1 180 000

Betongelemt 400 180 72 000

Tegel 750 275 206 250

Pentry 120 000 1 120 000

Utv wc ‐195 000 1 ‐195 000

Summa 53 474 498

Index är uppdaterat V213

Av index är 7.600.000:‐ extra ordinära

höjningar som vi inte vet vad som händer

med framåt. 
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Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/orgnr:

556206-2777

Hyresgäst Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/orgnr:

212000-1496

Aviseringsadress:

Lokalens adress
m.m

Kommun:

Lilla Edet
Fastighetsbeteckning:

Skolan 1

Gata:

Göteborgsvägen Mfl
Trappor/hus: Lokalens nr:

532-003

Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Idrottshalll

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Idrottshall 1-2 2193

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

Hyrestid Från och med den:

2023-07-01 (se bil 6)
Till och med den:

2048-12-31

Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

Hyra Kronor 2 775 000:-  per år exklusive nedan markerade tillägg 

Indexklausul  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 2

Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 3

Tillhanda-
hållande av och
betalning för el,

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  va  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

va, värme,
varmvatten,
kyla och
ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

va  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 8

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 8

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 8

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

Sid 1 ( 4 )
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Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Trappstädning  ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara 100  procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna.
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende
lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade —
för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna
i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande
belopp.
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Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad
brandskyddsklausul.

Bilaga: 4

Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

Underhåll  Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning

Hyresgästen svarar dock för 

  enl bilaga
Bilaga: 

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning
som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver 

  enl bilaga
Bilaga: 7

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Skötsel, drift och
ändringsarbeten

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma
utrymmen.

 Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Bilaga: 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation. 
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra
uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Skyltar, markiser
m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 
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Återställande vid
avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgift, se bilag. Bilaga: 

Särskilda
bestämmelser

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Överlåtelse

Underskrift

Hyresvärdens
godkännande

Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den  .

Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning (tillträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst):

Hyresvärden godkänner överlåtelsen 
Ort/datum:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare):

Sid 4 ( 4 )

Nr: 532-003-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck förbjuds.

UTKAST

178



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Bashyra enligt denna klausul utgörs av

  % av det hyresbelopp som har angetts i kontraktet, dvs.  kronor.

  % av de fasta hyrestillägg som har angetts i en till kontraktet fogad driftskostnadsklausul (se bilaga  ),

dvs.  kronor.

Summa bashyra  kronor per år.

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet
tillsammans med fasta hyrestillägg utgå med en viss procent av bashyran enligt de grunder som anges i det följande.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 – 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad
   året innan.

– För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 – 31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober
   månad under samma tid.

– Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats 
   enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg enligt ovan.

Hyresändringen sker alltid fr.o.m. den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för denna indexklausul.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egen notering om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär 6F upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 2

532-003-01 Skolan 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

100 2 774 000:-

2022

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

x

x x

UTKAST

179



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar för indexuppräkning av hyra för lokal

Bashyran
Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero
på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på
sidan 1).

Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av indextillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av indextillägg för år 2008

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4 (bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293,85.

1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och 282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11,45.
2. Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för
år 2008 enligt klausulen.

Alternativ: Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 282,4, t.ex. 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0 och bastalet 282,4 ha blivit
negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla.

Bilaga nr: 2

UTKAST
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

532-003-01 Skolan 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

100

se nedan

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

Förnärvarande utgår ej fastighetsskatt

x x
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 3
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

4

532-003-01 Skolan 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

4

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

x

x x
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BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

Sid 1 (2)

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Avser Gränsdragningslista av brandskyddsåtgärder m.m. avseende

Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Ansvar för
åtgärder

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet). N/A betyder ej tillämplig:

Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig
Byggnadstekniskt brandskydd Hv Hg N/A

Brandcellsgränser Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Dörrar i brandcellsgräns Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Dörrar i utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Lås och beslag dörrar i
brandscellsgräns och/eller
utrymningsväg

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Brandgasventilation,
rökluckor

Inom fastighet

Skydd mot brand- och
brandgasspridning via
ventilationssystem

Inom fastighet

Brandskydd av bärande
stomme

Inom fastighet

Skydd mot brandspridning
till närliggande byggnad

Inom fastighet

Brandtätningar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Ytskikt och beklädnader Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymning Hv Hg N/A

Utrymningsvägar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymningsplan

Nödbelysning Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Vägledande markering Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Lås och beslag på
utrymningsdörr

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Brandsläckning och brandskyddsanläggingar Hv Hg N/A

Brandlarm Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Utrymningslarm Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds

Bilaga nr: 5

532-003-01 Skolan 1
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BILAGA
TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD

Sid 2 (2)

Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m
Ansvar för
åtgärder

Hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning
(med ansvarig avses drift och underhållsskyldighet). N/A betyder ej tillämplig:

Benämning Del av fastighet Beskrivning Ansvarig
Brandsläckning och brandskyddsanläggning forts. Hv Hg N/A

Stigarledningar Inom fastigheten

Utanför fastighet

Sprinklerledningar Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Handbrandsläckare Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Tillträdesväg för
räddningstjänst

Utanför uthyrningsenhet

Inom uthyrningsenhet

Organisatoriska brandskyddsåtgärder Hv Hg N/A

Brandskyddsdokumentation

Insatsplan

Driftsinstruktioner,
kontrollplan och rutiner

Övningar Utrymning fastighet

Övrigt

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige 2005. Reviderat 2015. Eftertryck förbjuds

Bilaga nr: 5
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Avser Hyreskontrakt nr:

532-003-01
Fastighetsbeteckning:

Skolan 1

Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/Orgnr:

556206-2777

Hyresgäst(er) Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1496

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg HYRESTID
Startdatum är preliminär. Hyrestiden startar månadsskiftet närmast efter färdigställandet av byggnation med 
de delar som fastighetsägaren ansvarar för.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Hyresgästen har rätt att i andra hand upplåta delar av eller hela lokalen till nyttjanderättsinnehavare

HYRA
Hyran är baserad på en produktionskostnad av 53 670 000:- med en avskrivning på 50år och 3,5% 
internränta. Skulle investeringskostnaden skilja sig från ovan angivna belopp skall hyran räknas om enligt 
samma principer som ovan på aktuell investering. Skulle internräntan överstig 3,5 % skall hyran räknas om 
med aktuell räntesats under hyrestiden.

Underskrift Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 6
 

TILLÄGG
Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Avser Hyreskontrakt nr:

532-003-01
Fastighetsbeteckning:

Skolan 1

Hyresvärd Namn:

AB EdetHus
Personnr/Orgnr:

556206-2777

Hyresgäst Namn:

Lilla Edets kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1496

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 

1.  Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 
2.  Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
      pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

1.  Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
2.  Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
       Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan 
       parterna. 
3.  Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
       användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 
4.  Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 
5.  Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. 

Definitioner
1. Underhåll 

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. 

ALLMÄNT
Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
utvändigt

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen               HG vid åverkan, se 12B2

Dörröppnare och dörrstängare               

Skyltar, skyltskåp               

Fönster och karmar               HG vid åverkan, se 12B2

Markiser               

Lastintag/-kaj               

Belysningsarmaturer               

Skyltbelysning               

              

Portar               HG vid åverkan, se 12B2

Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

Ytskikt golv               

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare               

Dörröppnare och dörrstängare               

Sid 1 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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ALLMÄNT 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
invändigt
forts.

Fönster och karmar               HG vid åverkan, se 12B2

Glaspartier i lokalen               

Skyltar               

Rulljalusier               

Fast belysning               

Särskilt anpassad belysning för verksamheten               

              

              

Våtrum Sanitetsporslin               

Duschar               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Toalett Sanitetsporslin               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Pentry Maskiner i kök och pentry               

              

              

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
heten

Vi får se vad som kommer till vad               

avser inredning               

              

              

              

INSTALLATIONER

Värme Luftvärme               

Värmecentraler               

Värmeväxlare               

Värmeåtervinningssystem               

Övriga värmeanläggningar               

Mätare               

Sid 2 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Värme forts.               

              

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare               

Utslagsbackar               

Mätare               

Golvbrunnar               

              

              

El Elmätare               

Elcentraler               

Eluttag och dosor               

              

              

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat               

Till- och frånluftsdon               

Kylaggregat till data- och/eller serverrum               

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum               

Andra fläktanordningar               

Mätare               

              

              

Lås och
säkerhet, 
i lokalen

Lås               Av hyresvärden tillhandahållen

Larm               

Monitorer och detektorer               

Övervakningskameror               

              

              

Lås och
säkerhet, 
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar 
som leder till eller från lokalen

              

Övervakningskameror               

Monitorer och detektorer               

Staket               HG vid åverkan, se 12B2

Grindar               HG vid åverkan, se 12B2

Hissar och
rulltrappor

Personhissar               

Gods-/varuhissar               

Rulltrappor               

Sid 3 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar               

              

              

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni               

Ledning för data               

Ledning för bredband               

Ledning för kabeltv               

Anordningar för trådlös tv               

              

              

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:
Avtal tecknas av 

Hv       Hg Anmärkning

Rulltrappor        

Personhiss        

Varuhiss        

Kylaggregat        

Fjärrkyla        

Ventilation        

Portar        

       

Underskrift Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -
Ort/datum:

Lilla Edet 2022-    -

Hyresvärdens namn:

AB EdetHus
Hyresgästens namn:

Lilla Edets kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Bilaga nr: 7
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.
Eftertryck förbjuds.
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DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 8

532-003-01 Skolan 1

AB EdetHus 556206-2777

Lilla Edets kommun 212000-1496

90 000 265 000

se värme

Lilla Edet 2022-    - Lilla Edet 2022-    -

AB EdetHus Lilla Edets kommun

x x

x

x x
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 98 
Svar på motion om krav om yrkeslärlingar vid kommunal 
upphandling av byggentreprenader 
Dnr KS 2022/244 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Lilla Edets kommun lade 2022-05-09 fram en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att: 
 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att företagen skall ha anställda lärlingar för att säkerställa att de 
får ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att bereda praktikplatser för (APL) till gymnasieskola samt 
vuxenutbildning. 

- om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 
följer ovan ställda krav. 

 
Motionen har även gått på remiss till AB Edethus 
” Vår inställning var att på de stora jobben kan detta mycket väl fungera men på de 
mindre jobben blir det svårt. Med stora jobb menar vi jobb över 20 miljoner. För mindre 
jobb anlitar vi ramavtal som är mindre lokala företag med små resurser som inte har 
möjligheter att ta in lärlingar och praktikanter. Ett problem som vi ser är att det blir mer 
och mer regler och krav från de statliga och kommunal aktörerna som gör att de små 
lokala bolagen blir utslagna och det återstår bara stora resursstarka bolag som oftast 
finns på annan ort” 
 
I kommunens riktlinjer gällande inköp och upphandling antagna av kommunstyrelsen 
2019-08-27 framgår kriterier för social hänsyn. 
 
Varje upphandlande enhet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid 
upphandling. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, 
antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning, standard på arbetsmiljön, möjliggörande av praktikplatser, viss 
andel funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa, alternativt att anbudsgivaren vid 
utförandet av arbetet gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att 
ställa sociala krav i alla faser av en upphandling dvs. i kvalificeringsfasen, 
utvärderingsfasen eller som ett särskilt kontraktsvillkor. I nuläget syns det mest 
affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna – Krav om yrkeslärlingar vid kommunal upphandling 
av byggentreprenader 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Krav på yrkeslärlingar i våra upphandlingar skulle kunna vara konkurrenshämmande 
och missgynna våra små lokala aktörer samt även innebära en fördyring för våra 
skattebetalare.  
 
Sociala konsekvenser 
I kommunenens senast antagna policy för inköp och upphandling 2019-08-05 framgår 
vilka sociala och etiska krav som kan ställas vid upphandling. Vid all upphandlings- och 
inköpsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild 
hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
Lilla Edets kommun har för avsikt att successivt öka kraven på sociala hänsyn/etiska krav i upp-
handling, när det är möjligt utifrån rådande marknadssituation. Inför all upphandling ska det 
göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömningen ska vägas 
bland annat branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser och att 
kraven inte försvårar samarbete med andra upphandlande myndigheter. 
 
Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska kommunen ställa sådana krav att entreprenören 
vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller 
annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet. 
 
Då sociala/etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett sådant sätt att gällande upp-
handlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske uppföljning och kontroll av att 
ställda krav efterlevs. 
  
Yrkande 
Julia Färjhage (C): 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att, vid offentliga upphandlingar och 

kontraktsskrivningar av byggentreprenader inom koncernen på belopp över 20 
mnkr, ställa krav om att: 

 företagen skall ha anställda lärlingar för att skapa förutsättningar för att de får 
ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis. 

 bereda praktikplatser för APL till gymnasieskola samt vuxenutbildning. 
 om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 

följer ovan ställda krav. 
 
Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att, vid offentliga upphandlingar och 

kontraktsskrivningar av byggentreprenader inom koncernen på belopp över 20 
mnkr, ställa krav om att: 

- företagen skall ha anställda lärlingar för att skapa förutsättningar för att de får 
ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis. 

- bereda praktikplatser för APL till gymnasieskola samt vuxenutbildning. 
- om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 

följer ovan ställda krav. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-09 KS 2022/244 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om krav på yrkeslärlingar vid kommunal 
upphandling av byggentreprenader 
 
Dnr KS 2022/244 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Lilla Edets kommun lade 2022-05-09 fram en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att: 
 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att företagen skall ha anställda lärlingar för att säkerställa att de 
får ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att bereda praktikplatser för (APL) till gymnasieskola samt 
vuxenutbildning. 

- om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 
följer ovan ställda krav. 

 
Motionen har även gått på remiss till AB Edethus 
” Vår inställning var att på de stora jobben kan detta mycket väl fungera men på de 
mindre jobben blir det svårt. Med stora jobb menar vi jobb över 20 miljoner. För mindre 
jobb anlitar vi ramavtal som är mindre lokala företag med små resurser som inte har 
möjligheter att ta in lärlingar och praktikanter. Ett problem som vi ser är att det blir mer 
och mer regler och krav från de statliga och kommunal aktörerna som gör att de små 
lokala bolagen blir utslagna och det återstår bara stora resursstarka bolag som oftast 
finns på annan ort” 
 
I kommunens riktlinjer gällande inköp och upphandling antagna av kommunstyrelsen 
2019-08-27 framgår kriterier för social hänsyn. 
 
Varje upphandlande enhet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid 
upphandling. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, 
antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning, standard på arbetsmiljön, möjliggörande av praktikplatser, viss 
andel funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa, alternativt att anbudsgivaren vid 
utförandet av arbetet gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att 
ställa sociala krav i alla faser av en upphandling dvs. i kvalificeringsfasen, 
utvärderingsfasen eller som ett särskilt kontraktsvillkor. I nuläget syns det mest 
affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. 
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sid 2/3 

 
 
 
Bakgrund 
 
Lärlingar/praktikanter behövs för att säkra tillväxten i bygg och anläggningsbranschen. 
Att utbilda lärlingar/praktikanter kostar dock både tid och pengar för de privata 
företagen. Det kan därför vara svårt för företag, särskilt små och medelstora, att axla 
rollen som handledare för lärlingar/praktikanter.  
 
Om kommunen å andra sidan inte säkerställer kompetensförsörjningen i byggbranschen 
kan det påverka kommunens möjligheter att få bra kontrakt i framtiden, varför det ändå 
kan vara klokt att fundera över möjligheten att införa ett sådant krav i våra 
upphandlingar. 
 
Om Lilla Edets kommun ska ställa krav på lärlingsplatser/praktikplatser i våra 
upphandlingar är det av stor vikt att det sker en bedömning om det är lämpligt i den 
enskilda entreprenaden. Här är främst entreprenadens storlek avgörande, men kanske 
också vilken typ av arbete som ska utföras. Det är också viktigt att ta ställning till hur 
ett sådant krav i så fall ska utformas.  
 
För att inte utesluta företag i onödan bör kommunen inte ställa krav på att de redan i 
anbudsskedet ska ha anställda lärlingar. Det är troligtvis mer lämpligt att i så fall 
utforma kravet som ett särskilt kontraktsvillkor, dvs. att anbudsgivande företag ska 
kunna bereda plats för minst x antal lärlingar/praktikanter under entreprenadtiden. Om 
entreprenören sedan inte skulle uppfylla detta krav ska entreprenören beläggas med vite.  
 
Ett annat sätt att främja antalet lärlingsplatser/praktikplatser skulle kunna vara att 
använda sig av incitament i avtalet. Lärlingsplatser/praktikplatser skulle i så fall inte 
vara ett krav men om entreprenören ändå erbjuder personer lärlingsplatser/praktikplatser 
får entreprenören någon form av bonus. På så sätt utesluts inte små och medelstora 
företag men de får ändå ett incitament att möjliggöra för lärlingar/praktikanter.  
 
Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att kommunen inte ställer upp det som ett 
krav utan mer som en målsättning. I upphandlingsunderlaget skulle det  då kunna 
föreskrivas att Beställare och Entreprenör ska föra dialog kring möjligheterna att bereda 
lärlingsplats/praktikplats i den aktuella entreprenaden. Detta kräver troligtvis ett ganska 
stort engagemang från kommunens sida för att det ska ge en faktisk effekt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna – Krav om yrkeslärlingar vid kommunal upphandling 
av byggentreprenader 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Krav på yrkeslärlingar i våra upphandlingar skulle kunna vara konkurrenshämmande 
och missgynna våra små lokala aktörer samt även innebära en fördyring för våra 
skattebetalare.  
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Sociala konsekvenser 
I kommunenens senast antagna policy för inköp och upphandling 2019-08-05 framgår 
vilka sociala och etiska krav som kan ställas vid upphandling. Vid all upphandlings- och 
inköpsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild 
hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
Lilla Edets kommun har för avsikt att successivt öka kraven på sociala hänsyn/etiska krav i upp-
handling, när det är möjligt utifrån rådande marknadssituation. Inför all upphandling ska det 
göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömningen ska vägas 
bland annat branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser och att 
kraven inte försvårar samarbete med andra upphandlande myndigheter. 
 
Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska kommunen ställa sådana krav att entreprenören 
vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller 
annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet. 
 
Då sociala/etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett sådant sätt att gällande upp-
handlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske uppföljning och kontroll av att 
ställda krav efterlevs. 
  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionens första och andra attsats.  
 
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje attsats.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att, vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av 
byggentreprenader inom koncernen på belopp över 20 mnkr, ställa krav om att: 
- företagen skall ha anställda lärlingar för att skapa förutsättningar för att de får ihop den 
arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis. 
- bereda praktikplatser för APL till gymnasieskola samt vuxenutbildning. 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Socialdemokraterna i Lilla Edets kommun 
Ekonomichefen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Upphandlingsenheten i Stenungssunds kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 100 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Dnr KS 2022/298 
 
Sammanfattning 
Studier visar att svensk hälso- och sjukvård står inför en rad långsiktiga strukturella 
utmaningar. Befolkningen lever allt längre vilket också är en framgång för det svenska 
välfärdssamhället. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 
80 år och äldre att öka med närmare 50 procent, medan gruppen i arbetsför ålder 
bedöms öka med endast 5 procent. Denna förändring innebär stora utmaningar för att 
finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av 
lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar sitt arbetssätt och utvecklar sina 
organisationer så att hälso- och sjukvården kan ställas om för att bättre kunna möta 
denna utmaning. 
 
Syftet med strategin för en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
hela den svenska befolkningen samt att tillsammans ställa om hälso- och sjukvården och 
utgå ifrån den enskildes behov och önskemål. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård 
och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande i 
samverkan. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 
 
VästKoms styrelse och Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig bakom 
förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 
kommunerna att anta Färdplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 68 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård  
Protokollsutdrag VästKoms styrelse 2022-03-08 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-03-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

Sociala konsekvenser 
Färdplan - Länsgemensam strategi ska stödja omställningen till en god och nära vård, 
främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den 
enskildes behov. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-13 KS 2022/298 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Dnr KS 2022/298 
 
Sammanfattning 
Studier visar att svensk hälso- och sjukvård står inför en rad långsiktiga strukturella 
utmaningar. Befolkningen lever allt längre vilket också är en framgång för det svenska 
välfärdssamhället. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 
80 år och äldre att öka med närmare 50 procent, medan gruppen i arbetsför ålder 
bedöms öka med endast 5 procent. Denna förändring innebär stora utmaningar för att 
finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av 
lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar sitt arbetssätt och utvecklar sina 
organisationer så att hälso- och sjukvården kan ställas om för att bättre kunna möta 
denna utmaning. 
 
Syftet med strategin för en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
hela den svenska befolkningen samt att tillsammans ställa om hälso- och sjukvården och 
utgå ifrån den enskildes behov och önskemål. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård 
och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande i 
samverkan. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 
 
VästKoms styrelse och Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig bakom 
förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 
kommunerna att anta Färdplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 68 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård  
Protokollsutdrag VästKoms styrelse 2022-03-08 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-03-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
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Sociala konsekvenser 
Färdplan - Länsgemensam strategi ska stödja omställningen till en god och nära vård, 
främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den 
enskildes behov. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 
 
 
 
Sofia Enström 
Folkhälsoutvecklare 
sofia.enstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Lotte Mossudd, Sektorchef sektor socialtjänst  
Leif Gartman, Sektorchef sektor bildning 
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Socialnämnden protokoll 2022-06-01 
 

 
§ 68 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Dnr SON 2022/118 
 
Sammanfattning 
Studier visar att svensk hälso- och sjukvård står inför en rad långsiktiga strukturella 
utmaningar. Befolkningen lever allt längre vilket också är en framgång för det svenska 
välfärdssamhället. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 
80 år och äldre att öka med närmare 50 procent, medan gruppen i arbetsför ålder 
bedöms öka med endast 5 procent. Denna förändring innebär stora utmaningar för att 
finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av 
lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar sitt arbetssätt och utvecklar sina 
organisationer så att hälso- och sjukvården kan ställas om för att bättre kunna möta 
denna utmaning. 
 
Syftet med strategin för en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
hela den svenska befolkningen samt att tillsammans ställa om hälso- och sjukvården och 
utgå ifrån den enskildes behov och önskemål. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård 
och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande i 
samverkan. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 
 
VästKoms styrelse och Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig bakom 
förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 
kommunerna att anta Färdplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-18 § 172 
Tjänsteskrivelse daterad 22-05-06 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård  
Protokollsutdrag VästKoms styrelse 2022-03-08 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-03-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
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Socialnämnden protokoll 2022-06-01 
 

 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO/Fh 
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 357. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Diarienummer: 2021-00198 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samt rekommenderar 

medlemskommunerna att anta förslaget till färdplan - länsgemensam strategi 

för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 

som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

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

nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska 

bidra till ett kraftfullt genomförande. 

SRO behandlade ärendet 2022-02-24. Förslag till beslut är att ställa sig 

bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och 

rekommendera samtliga parter att var för sig besluta om att anta Färdplanen. 

Västkoms styrelse behandlade ärendet 2022-03-14. 

Beslutsunderlag 

• Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård  

• Utkast Missiv till SRO 2022-02-24 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

 

  

Marina Johansson 

Justerare 
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STRATEGI 

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

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

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

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

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

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

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

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

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Annette Carlson, Boråsregionen  
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Mötet öppnades av Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Ulf Olsson. 
Välkommen även till Jessica Rodén (s) från Mark som ersätter Stefan Carlsson i VästKom styrelse. 

 

§ 10  Lägesrapport från VD 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 VD-rapport 22-03-08 
 

Beslut: Styrelsen noterar informationen  
 
 
§ 11   VästKom – att rusta för framtiden” 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Tjänsteutlåtande 20220301 Att rusta för framtiden 
 

Presentation av Förslag till handlingsplan. Tre frågor som medskick till Kommunalförbunden. 

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna handlingsplanen som en utgångspunkt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom VästKom med stöd av Governorapporten ”VästKom – att rusta för framtiden”.  
Styrelsen kommer att arbeta vidare med handlingsplanen vid mötet 22-05-10 under förutsättning att mötet 
genomförs med ledamöterna på plats. 
 
VD får i uppdrag att ta fram ett underlag med de frågeställningar som ska beredas inom respektive förbund 
som en förberedelse inför det kommande styrelsemötet samt att sammanställa inkomna synpunkter från 
kommunalförbunden.  
 
 
§ 12 Årsredovisning 2021 

Föredragande Helena Söderbäck, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 20220308  
 Årsredovisning 2021 20220225 

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 och överlämnar denna till revisorerna 
och föreningsstämman för behandling. 
 
 
§ 13   Lägesrapport FVM 

Föredragande Karl Fors, VästKom 
Se bifogat material  

 Reklamation FVM - kommunpresentation 
 Projektdirektiv Kommun-FVM 190618 
 Underlag till Programstyrgruppen 
 
Genomgång av presentation från informationsmöten för koordinerat reklamationsförfarande till Cerner. 49 
kommuner lämnar in reklamation till Cerner Sverige AB då avtalet inte har uppfyllts. 
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Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
 
 
§ 14  Färdplan Nära vård  

Föredragande Anneli Bjerde 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande Färdplan VästKom styrelse 220308 
Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
VästKoms styrelse 220308 HoS-avtal Färdplan 

 

Beslut:    VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 
vård och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
anta Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.  .  
 
 
§ 15   HoS-avtalet 

Föredragande Anneli Bjerde, VästKom 
Se bifogat material  

 Tjänsteutlåtande HoS-avtalet VästKom styrelse 220308  
 Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Diskussion förs om vad som händer om en kommun inte ställer sig bakom avtalet. Konstateras att det blir 
stora svårigheter då det reviderade Hälso-och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal med delar som är lagstadgande 
för kommun och region.  

 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna 
beslut och teckna avtal med VGR.  
 
Protokollsanteckningar: 
 
Marina Johansson (S), GR, deltar inte i beslutet.  
 
Marina Johansson (S), GR, antecknar följande till protokollet:  
”Jag anser att sammantaget har inte stadens remissvar avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
omhändertagits i den omfattning som jag hade önskat. Avtalet är nu i stort sett 20 år gammalt och har reviderats 
flera gånger under åren. Det behövs ett omtag med avtalet i sin helhet. Jag hade gärna sett att man tagit hänsyn 
till stadens synpunkter vad gäller exempelvis avtalstiden som jag anser är alltför lång, och en tydligare markering 
kring att det därefter ska till ett helt nytt avtal.  
 Marina Johansson (s) ” 
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§ 16 Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 

     Se bifogat material  
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 
Hemsjukvård i annan kommun 2022 
Hemtjänst i annan kommun 2022 

 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en 
ersättningsnivå under 2022 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt nedan.  

∗ Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022 med 441 kr/timma.  
∗ Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022 med 744 kr/timma. 

 
§ 17   Förändrad representation från GR i SRO 

Föredragande Helena Söderbäck 
Se bifogat material 
 Protokollsutdrag §339 
 

Ny representant från GR till SRO, Nina Miskovsky (m) ersätter Kent Lagrell (m). 

Beslut: Styrelsen noterar informationen 
 
 
§ 18  Rekryteringsprocess ny VD VästKom 

Föredragande Helena Söderbäck och Axel Josefson 
Se bifogat material 

 Förslag tidplan rekrytering ver 2  
Rekryteringsprocess VD VästKom ver 2 
 

Genomgång av rekryteringsprocessen.  

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den föreslagna rekryteringsprocessen. 
 
 
§ 19 Beredning inför BHU mötet den 8 mars. Nästa BHU 10 maj. 

Se särskild kallelse 
Fortsatt samverkan regional fysisk planering diskuterades. 
Det säkerhetspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina lyfts in på BHU:s dagordning. Särskilt fokus på 
Länsstyrelsens samordnande roll och Västra Götalandsregionens uppdrag.  
 
 
§ 20 Övriga frågor 

Ny Förbundsdirektör tillsatt för GR, Gitte Caous.  
Gitte tillträder 2 maj 2022. Helena Söderbäck fortsätter som tf. VD i VästKom på 50% fram till sista augusti 
2022. 
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Tack till förbundsdirektör Jeanette Lämmel som lämnar Fyrbodals kommunalförbund för nya 
utmaningar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 101 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelse 
Dnr KS 2022/299 
 
Sammanfattning 
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet, 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats. Genomgående har förtydligande gjorts. Reviderat förslag 
gäller från 2023-01-01 - 2026-12-31. 
 
Efter revidering av avtalet och remissomgång har VästKoms styrelse och 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
kommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 69 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Sociala konsekvenser 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker 
vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR och 
kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för 
den enskilde. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-13 KS 2022/299 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 
 
Dnr KS 2022/299 
 
Sammanfattning 
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet, 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats. Genomgående har förtydligande gjorts. Reviderat förslag 
gäller från 2023-01-01 - 2026-12-31. 
 
Efter revidering av avtalet och remissomgång har VästKoms styrelse och 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
kommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 69 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Sociala konsekvenser 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker 
vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR och 
kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för 
den enskilde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser. 
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sid 2/2 

 
 
Sofia Enström 
Folkhälsoutvecklare 
sofia.enstrom@lillaedet.se 
 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Lotte Mossudd, Sektorchef sektor socialtjänst 
Leif Gartman, Sektorchef sektor bildning 
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Socialnämnden protokoll 2022-06-01 
 

 
§ 69 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 
Dnr SON 2022/117 
 
Sammanfattning 
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet, 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats. Genomgående har förtydligande gjorts. Reviderat förslag 
gäller från 2023-01-01 - 2026-12-31. 
 
Efter revidering av avtalet och remissomgång har VästKoms styrelse och 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
kommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-18 § 173 
Tjänsteskrivelse daterad 22-05-06 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavatal 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO/Fh  
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Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser   1 (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Förslag till reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås, under förutsättning att SRO och VästKoms styrelse 

fattar samma beslut, ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 

med tillhörande överenskommelser. Reviderat förslag gäller från 2023-01-01 - 

2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).   

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande 

vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker 

och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

SRO kommer behandla ärendet den 2022-02-24. Förslag till beslut är att 

ställa sig bakom reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser och rekommenderar samtliga parter att var för sig besluta 

om att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser. Västkoms styrelse behandlar ärendet 2022-03-14.  

Beslutsunderlag 

• Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

• Utkast missiv till SRO 2022-02-24 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
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Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser    2 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

Bakgrund och syfte 

Under 2021 har en länsgemensam revidering gjorts av nuvarande hälso- 

och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Genomgående har 

förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 

kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och 

tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att 

primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård 

är en del av primärvården.  

Göteborgsregionens kommunalförbund har under remisstiden stöttat 

medlemskommunerna i dialoger och framtagande av gemensamma 

formuleringar till remissvar. Formuleringarna har varit fria att omformulera 

och använda i medlemskommunernas remissvar. En stor mängd synpunkter 

har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort engagemang. Det 

har varit en utmaning att ta hand om motstridiga synpunkter, som exempel 

förkorta eller förlänga avtalets längd. Några remissinstanser har önskat en 

högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera av synpunkterna kommer att 

tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet.  

 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 

  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar 

för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta 

dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

  

Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan med 

bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som 

möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till 

den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för 

gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig 

tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 

24 år  
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 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare 

Datum: 2022-02-17, Diarienummer: 2021-00198 

 

 

  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet.  

Bedömning 

Göteborgsregionen bedömer att de revideringar som genomförts och de 

utvecklingsområden som identifierats möter den omställning som sker idag 

och att avtalet kan hålla över tid med fokus på personcentrerat förhållningssätt. 

Göteborgsregionen bedömer att ett fortsatt arbete med länsgemensam 

uppföljning och analys för både avtal och utveckling i sin helhet behövs framåt. 

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör 

 

Lena Holmlund 

Avdelningschef 

 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 
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F Ö R S L A G  
A V T A L  

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

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

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

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

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

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

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

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

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

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

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

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

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

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

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

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

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

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

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

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

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

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

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

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

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

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

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

 

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

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

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

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

 

 Inledning  

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   

 

 

262



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

 
Sida | 3  

 

 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 

 

 

263



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

 
Sida | 4  

 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

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

 

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

Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

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

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 

268



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 4  

 

helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

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

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

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

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

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

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

 

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

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

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

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

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

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

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

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

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

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

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

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

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 

272



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 8  

 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

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

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

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

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

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

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

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

 

Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 

 

 

 

281



Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 
Sida | 2  

 

 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

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

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

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

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

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

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

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

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

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

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

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

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

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

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

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 

• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 
erbjuder.   
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Missiv 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 

Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 

primärvård, är navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med 

omställningen är att patienten får en god, nära, samordnad och 

hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser.  

Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den omställning som sker och 

för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och 

överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR är kopplade till 

varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande 

överenskommelser läses som en helhet. 

I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen 

finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 

samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 

ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 

Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Det finns ytterligare avtal och överenskommelser som regleras i annat 

sammanhang.  
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Sammanfattning av förslag 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i 

överenskommelserna kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet 

samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har lyfts in. Förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 

kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder 

på ett stort engagemang. Det har varit en utmaning att ta hand om motstridiga 

synpunkter, som exempel förkorta eller förlänga avtalets längd. Några 

remissinstanser har önskat en högre detaljeringsgrad och andra en lägre. Flera 

av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 

utvecklingsarbetet.  

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

• Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och 

sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

• Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

• Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som 

ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för 

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

annan heldygnsvård. 
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Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra 

Götaland 

• Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bl.a. genom närområdesplan 

med bilaga 

• Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

• Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart 

som möjligt skrivas ut 

• Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

• Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar 

kopplat till den regionfinansierade öppenvården 

• Betalningsmodellen kvarstår 

 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter 

målgruppen 

• Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt 

för gemensamma ansvarsområden 

• Större fokus på individen och dess behov 

• Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år  

 

 

Länsgemensam uppföljning, analys och utveckling  

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 
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omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. Genom länsgemensam uppföljning och analys följs både 

avtal och utveckling i sin helhet. 

 

Fortsatt beslutsgång 

SRO har den 24 februari, 2022 ställt sig bakom reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och rekommenderar 

samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

 

 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Axel Josefsson, Vice ordförande SRO, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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§ 102 
Flaggpolicy för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/354 
 
Sammanfattning 
Nuvarande policy för flaggningsregler ”Regler för kommunal flaggning”, daterad 
2007-06-05 §115, antogs av kommunstyrelsen under 2007 och föreslås nu ersättas av en 
ny Flaggpolicy, daterad 2022-06-05.  
 
Syftet med en ny flaggpolicy är bla att tydliggöra ägandeskap och förvaltning av 
flaggning och flaggstänger samt hur flaggning på de olika kommunala flaggstängerna 
förväntas eller ska utföras. Vidare tydliggöra policyn vilka placeringar som utgör 
officiella flaggstänger, där policyn ska efterlevas, samt övriga kommunala flaggstänger 
där policyn är vägledande.  
 
Flaggpolicyn innehåller följande direktiv: 
 

• Vilka dagar vi ska flagga 
• Vart vi ska flagga 
• Vilka flaggor som ska användas 
• På vilken flaggstång respektive flagga ska sättas 
• Vem som ansvarar för att flaggningen utförs 
• Vem som bekostar reparationer och inköp av nya flaggor 
• Vilka allmänna flaggningsregler som gäller 

Policyn avser att flaggning i Lilla Edets kommun ska ske på de av regeringen fastställda 
allmänna flaggdagar. Utöver detta föreslås det även att flaggas på de officiella 
kommunala flaggstängerna vid följande tillfällen: 
 

• Skolavslutning för kommunala grundskolan 
• Internationella kvinnodagen, 8 mars 
• Europadagen 9 maj 
• West pridefestivalen 
• Orange week – En kommun fri från våld 

Förslaget till flaggpolicyn bygger på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra städer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 
Flaggpolicy daterad 2022-06-20 
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Ekonomiska konsekvenser 
Policyn tydliggör ägandeskap och förvaltning av flaggning och flaggstänger. På så sätt 
blir det tydligt vem som bekostar eventuella reparationer, underhåll och inköp. 
 
Fler flaggdagar, fler officiella flaggstänger och fler olika flaggor kan innebära en viss 
merkostnad på de berörda sektorerna till följd av vissa inköp och större arbetskostnad 
för entreprenör som hissar och halar flaggor på kommunens officiella flaggstänger. 
 
Sociala konsekvenser 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och är en viktig del 
av den svensk tradition för att tillsammans fira, men också för att sörja, och visa sin 
gemenskap. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett 
samordnat sätt och vid tidpunkter som invånarna kan känna samband med. Tydliga och 
kända riktlinjer för Lilla Edets kommuns flaggning bidrar till att ge dagarna värdighet 
och ger ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige fastställer Flaggpolicy för Lilla Edets kommun. 
2. Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut ”Regler för 

kommunal flaggning” 2007-06-05 § 115. 
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Flaggpolicy för Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/354 
 
Sammanfattning 
Nuvarande policy för flaggningsregler ”Regler för kommunal flaggning”, daterad 
2007-06-05 §115, antogs av kommunstyrelsen under 2007 och föreslås nu ersättas av en 
ny Flaggpolicy, daterad 2022-06-05.  
 
Syftet med en ny flaggpolicy är bla att tydliggöra ägandeskap och förvaltning av 
flaggning och flaggstänger samt hur flaggning på de olika kommunala flaggstängerna 
förväntas eller ska utföras. Vidare tydliggöra policyn vilka placeringar som utgör 
officiella flaggstänger, där policyn ska efterlevas, samt övriga kommunala flaggstänger 
där policyn är vägledande.  
 
Flaggpolicyn innehåller följande direktiv: 
 

• Vilka dagar vi ska flagga 
• Vart vi ska flagga 
• Vilka flaggor som ska användas 
• På vilken flaggstång respektive flagga ska sättas 
• Vem som ansvarar för att flaggningen utförs 
• Vem som bekostar reparationer och inköp av nya flaggor 
• Vilka allmänna flaggningsregler som gäller 

Policyn avser att flaggning i Lilla Edets kommun ska ske på de av regeringen fastställda 
allmänna flaggdagar. Utöver detta föreslås det även att flaggas på de officiella 
kommunala flaggstängerna vid följande tillfällen: 
 

• Skolavslutning för kommunala grundskolan 
• Internationella kvinnodagen, 8 mars 
• Europadagen 9 maj 
• West pridefestivalen 
• Orange week – En kommun fri från våld 

Förslaget till flaggpolicyn bygger på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra städer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 
Flaggpolicy daterad 2022-06-20 
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Ekonomiska konsekvenser 
Policyn tydliggör ägandeskap och förvaltning av flaggning och flaggstänger. På så sätt 
blir det tydligt vem som bekostar eventuella reparationer, underhåll och inköp. 
 
Fler flaggdagar, fler officiella flaggstänger och fler olika flaggor kan innebära en viss 
merkostnad på de berörda sektorerna till följd av vissa inköp och större arbetskostnad 
för entreprenör som hissar och halar flaggor på kommunens officiella flaggstänger. 
 
Sociala konsekvenser 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och är en viktig del 
av den svensk tradition för att tillsammans fira, men också för att sörja, och visa sin 
gemenskap. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett 
samordnat sätt och vid tidpunkter som invånarna kan känna samband med. Tydliga och 
kända riktlinjer för Lilla Edets kommuns flaggning bidrar till att ge dagarna värdighet 
och ger ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Flaggpolicy för Lilla Edets kommun. 
 
Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut ”Regler för kommunal 
flaggning” 2007-06-05 § 115. 
 
 
 
Ellinor Östlund 
Kommunikationschef 
ellinor.ostlund@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef och sektorchef kommunledning 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Leif Gartman, sektorchef bildning 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
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1. Bakgrund 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det har utvecklats en 
stark tradition hos enskilda och organisationer att flagga vid högtidsdagar. Flaggningens 
symbolvärde visas också genom de av regeringen fastställda allmänna flaggdagar. Mot 
den bakgrunden är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter 
som medborgarna kan känna samband med. Tydliga och kända riktlinjer för Lilla Edets 
kommuns flaggning bidrar till att ge dagarna värdighet och ger en ökad förståelse för de 
dagar som högtidlighålls. Att flagga skapar också en samhörighet och en gemenskap genom att fira 
och att sörja tillsammans. 

Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket 
föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.   

2. Syfte 
Denna policy gäller Lilla Edet kommuns flaggstänger och fastställer när och hur flaggning ska utföras 
samt vilka allmänna flaggningsregler som gäller. Syftet med denna flaggpolicy är att säkerställa att 
flaggning på kommunala flaggstänger följer tydliga direktiv och efterföljs på samma sätt varje år.  

Policyn tydliggör även ägandeskap och förvaltning av flaggning och flaggstänger.  

Flaggpolicyn ska följas på kommunens officiella flaggstänger och rekommenderas även att följas på 
övriga kommunala flaggstänger.  

3. Kommunens flaggstänger 
Det finns flera officiella flaggstänger i Lilla Edets kommun. Det finns också flaggstänger vid vissa 
kommunala anläggningar såsom skolor, förskolor, äldreboenden, idrotts- och fritidsanläggningar etc, 
dessa räknas däremot inte som officiella flaggstänger. 

Samtliga kommunala flaggstänger redovisas i särskilt dokument ”Flaggstänger i Lilla Edets kommun” 
och uppdateras kontinuerligt. 

4. Allmänna flaggningsregler 
Utgångspunkten för fastställandet av flaggningar i Lilla Edets kommun är Lag om Sveriges flagga 
(SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982: 270 och SFS 2018:1608), Stiftelsen 
Sveriges Nationaldag samt direktiv hämtade från riksarkivet. 

Vid flaggningstillfälle används begreppen ”heraldisk höger” samt ”heraldisk vänster” i samband med 
flaggplacering. Detta innebär att med ryggen mot den plats som ska flaggsmyckas, och näsan mot 
flaggstängerna är ”heraldiskt höger” på höger hand respektive ”heraldiskt vänster” på vänster hand. 
Hedersplatsen vid två flaggstänger bredvid varandra är på den heraldisk högra flaggstången, alternativt 
på flaggstången närmast byggnaden om flaggstängerna är ställda på rad mot byggnaden.   
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• Flaggans längd bör anpassas efter flaggstångens höjd och placering. Flaggans längd bör vara 
en fjärdedel av flaggstångens höjd. Vid fall där flera flaggor står intill varandra ska dessa ha 
samma storlek.  

• Den hissade flaggan och flaggstången ska alltid vara hel och ren och flaggan ska hänga fritt.  
• När flaggan hissas ska den göra det ordentligt i topp – tätt under flaggstångsknoppen.  
• Endast en flagga får hissas på varje stång.  
• Vid flaggning på de officiella flaggdagarna hissas svenska flaggan på samtliga flaggstänger 

och då med flaggor i samma storlek. 
• När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute.  
• Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga ska den svenska flaggan placeras på 

hedersplatsen. 
• I rang placeras flaggorna enligt följande ordning; nationsflaggor, FN-, EU-, landskapsflaggor, 

länsflaggor, kommunflaggor och officiella myndighetsflaggor. Flaggan med högsta rang 
placeras på hedersplatsen.  

• När en flagga är trasig ska den omedelbart repareras eller bytas. Utsliten eller blekt flagga kan 
brännas. Äldre flaggor är gjorda av polyester vilket gör att bränning inte är att rekommendera. 
Flaggan kan då klippas i gula respektive blåa tygbitar och utgör då inte längre en flagga vilket 
möjliggör för kassering på ett lämpligt vis.  

• Den svenska vimpeln består av ett långsträckt band med ett blått och ett gult fält avsmalnande 
mot spetsen och är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad. En vimpel får vara 
hissad dygnet runt. I de fall vimpel används ska det blå fältet vara vänt uppåt och vimpelns 
längd bör vara en tredjedel av flaggstångens höjd. En så kallad korsvimpel är inte godkänd 
och är även historiskt felaktig och ska därför inte användas. 

4.1. Svenska flaggans tidtabell 
1 mars – 31 oktober hissas flaggan tidigast kl. 08.00.  

1 november – 28 februari (29 februari vid skottår) hissas flaggan tidigast kl. 09:00.  

Flaggan ska halas ned vid solnedgång under hela året men senast kl. 21:00. Om flaggan är belyst får 
den sitta uppe hela dygnet.   

Flaggning utförs av olika aktörer och verksamheter varför flaggan hissas och halas så snart 
verksamheten möjliggör detta, men i största möjliga mån utefter tidtabellen. Tider för hissning samt 
halning kan därför skilja sig från denna tidtabell då hissning samt halning av flaggor följer 
bemanningens arbetstider. 

5. Flaggningsrutiner på kommunala flaggstänger 

5.1. Flaggning vid kommunens officiella flaggstänger 
Lilla Edets kommun följer regeringens beslutade flaggdagar enligt Förordning om allmänna 
flaggdagar (SFS 1982: 270 och SFS 2018:1608). 
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Flaggning ska ske enligt dokumentet ”Flaggdagar i Lilla Edets kommun”. Kommunchefen har 
därutöver rätt att fatta beslut om annan flaggning och/eller flaggning vid andra tillfällen. Övriga dagar 
ska Lilla Edets kommunflagga eller svensk vimpel vara hissad dygnet runt på samtliga stänger. 

Svenska flaggan ska hissas på samtliga officiella flaggstänger 

• på allmänna flaggdagar 
• vid skolavslutning för kommunala grundskolan 
• Internationella kvinnodagen, 8 mars 
• vid tillfällen när flaggning rekommenderas av regering eller länsstyrelsen 

Svenska flaggan och EU-flaggan ska hissas 

• på Europadagen den 9 maj. 

Den svenska flaggan ska hänga på hedersplatsen och EU-flaggan på stång 2. Om det endast finns en 
flaggstång ska bara EU-flaggan hissas. 

Kommunflaggan och regnbågsflaggan ska hissas 
 

• vid West Pridefestivalen.  
 

Flaggorna hissas samma dag som festivalen startar och halas när festivalen är slut. Kommunflaggan 
ska hänga på hedersplatsen och regnbågsflaggan på stång 2. Om det endast finns en flaggstång ska 
bara regnbågsflaggan hissas. Flaggorna kan sitta uppe dygnet runt då de inte är nationsflaggor. 

Kommunflaggan och ”En kommun fri från våld”-flaggan ska hissas 
 

• vid Orange week. 
 

Flaggorna hissas samma dag som Orange week startar och halas när veckan är slut. Kommunflaggan 
ska hänga på hedersplatsen och ”En kommun fri från våld”-flaggan på stång 2. Om det endast finns en 
flaggstång ska bara ”En kommun fri från våld”-flaggan hissas. Flaggorna kan sitta uppe dygnet runt då 
de inte är nationsflaggor. 

 

  
Bild hämtad från riksarkivet.se. 
Bilderna visar i vilken ordning flaggorna ska sitta, där flaggstång nummer ett har flaggan som är högst i rang. 
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5.2. Flaggning vid kommunala anläggningar såsom skolor, 
äldreboenden och andra vårdboenden 

Svenska flaggan bör hissas på samtliga flaggstänger 

• på allmänna flaggdagar. 
• då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen. 
• vid speciella tillfällen som beslutas av anläggningens enhetschef eller rektor, till 

exempel vid skolavslutning.   

Flaggning styrs efter hur verksamheten ser ut på respektive anläggning. Vid anläggningar som alltid 
har bemanning bör flaggning ske på de bestämda flaggdagarna. På anläggningar som inte alltid har 
bemanning behöver flaggning endast ske på de bestämda flaggdagar som infaller på en arbetsdag där 
anläggningen bedriver verksamhet. Skolor flaggar inte under lov då skolan inte är öppen. På valdagar 
ska dock flaggning ske om lokalen används som vallokal. Ansvarig enhetschef eller rektor för 
respektive anläggning ansvarar för att flaggning sker i enlighet med denna flaggpolicy.   
 

5.3. Flaggning vid kommunala anläggningar såsom idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Föreningarna uppmuntras att följa denna flaggpolicy, men det är inte ett krav. När svenska flaggan är 
hissad ska dock allmänna flaggningsregler och tidtabellen för den svenska flaggan (punkt 4) alltid 
följas. 
 

5.4. Flaggning på halv stång 
Flaggningen ska i regel ske på dag för begravning om uppgift om detta föreligger. Närmaste chef till 
den avlidne ansvarar för att informera om begravningsdag till sektor kommunledning. Anhöriga till 
den avlidne har rätt att neka till flaggning på halv stång om detta inte anses vara passande. När 
flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag eller annan av Lilla Edets kommun beslutad 
flaggdag ska flaggning på halv stång ha företräde. Om flaggning på halv stång sker där det finns mer 
än en flaggstång ska den svenska flaggan flaggas på halv stång på samtliga flaggstänger. 

Flaggan hissas först i topp för att därefter omedelbart halas ned till 2/3 av stångens längd. När 
begravningen är slut ska flaggan hissas i topp och antingen halas direkt eller tas ned vid ordinarie 
tidpunkt det vill säga senast klockan 21.00. 

Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons begravning eller landssorg sker flaggning 
på halv stång hela dagen på alla kommunens officiella flaggstänger. 

Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning publiceras 
på kommunens webbplats.  

Endast nationsflaggan ska hissas på halv stång. 
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5.4.1. Flaggning på halv stång vid kommunhuset  
Vid dag för begravning hissas flaggan på halv stång vid kommunhuset i fall då  

• ledamot eller ersättare med förtroendeuppdrag har avlidit. 
• anställd inom kommunen vars arbetsplats varit i kommunhuset har avlidit. 

 

5.4.2. Flaggning på halv stång vid kommunala anläggningar såsom skolor, 
äldreboenden, andra vårdboenden, idrottsanläggningar med flera 

Vid dag för begravning hissas flaggan på halv stång i fall då 

• anställd på berörd anläggning har avlidit. 

Om elev eller förskolebarn vid någon av kommunens skolor, brukare vid något av socialtjänstens 
boenden, boende på äldreboende eller motsvarande avlider står det verksamheten eller föreningen fritt 
att själva besluta om flaggning på halv stång. 

6. Ansvar för flaggning på kommunala flaggstänger 

6.1. Flaggning på officiella flaggstänger 
Sektor kommunledning ansvarar för flaggning och inköp av flaggor. 

6.2. Flaggning på kommunala skolor och boenden 
Ansvarig enhetschef eller rektor för respektive anläggning ansvarar för flaggning och inköp av 
flaggor. 

6.3. Flaggning på kommunala fritidsanläggningar 
Föreningarna ansvarar för flaggning och inköp av flaggor. 

7. Ekonomiskt ansvar 

7.1. Officiella flaggstänger 
Sektor samhälle bekostar reparation och underhåll av kommunens officiella flaggstänger.  

Sektor kommunledning bekostar inköp av flaggor samt eventuella kostnader förknippade med 
flaggning. 

7.2. Flaggstänger på kommunala skolor och boenden 
AB EdetHus bekostar reparation och underhåll av flaggstänger på kommunala anläggningar såsom 
skolor, förskolor, äldreboenden och andra vårdboenden där AB EdetHus är fastighetsägare. 

Ansvarig enhetschef eller rektor för respektive anläggning bekostar inköp av flaggor samt eventuella 
kostnader förknippade med flaggning. 
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7.3. Flaggstänger på kommunala fritidsanläggningar 
Sektor samhälle bekostar reparation och underhåll av flaggstänger på kommunala idrotts- och 
föreningsanläggningar där kommunen i övrigt bedriver skötsel. De beslutar också om antalet 
flaggstänger vid respektive anläggning. 

Föreningarna bekostar inköp av flaggor samt eventuella kostnader förknippade med flaggning. Flaggor 
går att ansöka om via Stiftelsen Sveriges Nationaldag som varje år delar ut flaggor och fanor till 
föreningar och organisationer. 

På anläggningar där ingen föreningsverksamhet bedrivs bekostar sektor samhälle inköp av flaggor 
samt eventuella kostnader förknippade med flaggning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 99 
Granskning av rutiner för personal- och kompetensförsörjning 
Dnr KS 2022/284 
 
Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PwC att granska 
kommunens rutiner för personal- och kompetensförsörjning. Syftet har varit att bedöma 
i vilken utsträckning kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer ett ändamålsenligt 
arbete i kommunen med kompetensförsörjning. 
 
Efter genomförd granskning har PwC sammanfattat sina iakttagelser och 
rekommendationer i revisionsrapporten Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. 
 
PwC:s övergripande bedömning är att kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
samhällsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete 
med kompetensförsörjningen. I rapporten lämnas ett antal förslag från PwC gällande 
hur kommunen kan vidareutveckla rutinerna. 
 
Det är värdefulla synpunkter som framkommit i granskningsrapporten, vilka ytterligare 
förstärker betydelsen av ett kontinuerligt och strukturerat arbete med personal- och 
kompetensförsörjning. Vi tar fasta på synpunkterna och implementerar dem i det 
fortsatta arbetet med kompetensutmaningen.  
 
Bemötande  
I rapporten från PwC finns ett antal rekommendationer för det framtida arbetet med 
kompetensförsörjning, vilka framkommer nedan utifrån ett kommunövergripande 
perspektiv. Respektive rekommendation från PwC åtföljs av en kommentar. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att kompetensförsörjningsplanen 
genomförs, följs upp samt, vid behov, att tillräckliga åtgärder vidtas.” 
 
En kompetensförsörjningsplan (KS 2021/387) antogs av KS den 11 januari 2022. Till 
planen finns en kommunövergripande handlingsplan som personalavdelningen arbetar 
aktivt med tillsammans med olika berörda aktörer, till exempel 
kommunikationsavdelningen och olika ledningsgrupper. Aktiviteterna i handlingsplanen 
syftar till att stödja de strategier som Lilla Edets kommun som arbetsgivare ska arbeta 
med för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet under åren 2021-2023. 
Personalavdelningen ansvarar för framdriften och uppföljningen av den 
kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen med tillhörande handlingsplan. 
”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att avgångssamtalen dokumenteras så 
att informationen från samtalen kan användas som ett underlag för att utveckla 
arbetsgivarvarumärket.” 
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Avgångssamtal hålls med medarbetare, som sagt upp sig från sin anställning, av 
närmaste chef. Samtalet är en möjlighet för såväl medarbetaren som chef att samtala om 
vad som fungerat bra och mindre bra på arbetsplatsen samt att medarbetaren har 
möjlighet att föreslå utvecklingsområden för att kommunen ska utvecklas som en 
positiv och attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen kommer att fortsätta påminna 
cheferna om att stödmaterial finns i personalhandboken att använda vid 
avgångssamtalen – i materialet finns utrymme för minnesanteckningar för chef. Under 
hösten kommer även en avgångsenkät att skickas ut via IT-systemet Eletive till alla 
medarbetare som väljer att lämna Lilla Edets kommun som arbetsgivare. Syftet är att 
kartlägga varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning, vilket de då har möjlighet 
att yttra sig om anonymt. Det är inte alltid som medarbetare vill informera närmaste 
chef om anledningen till att de slutar i kommunen eller på arbetsplatsen. Då chefer 
slutar i Lilla Edets kommun intervjuas de av personalstrateg. Personalavdelningen 
sammanställer intervjuerna och avrapporterar till kommunchef i slutet av året. 
 
”Att formerna för erfarenhetsutbyte utvecklas mellan nämnderna så att goda exempel 
på aktiviteter kopplat till bl a kompetensförsörjning kan spridas.” 
 
Personalavdelningen har regelbundna träffar med sektorernas ledningsgrupper i 
kommunen samt kommunchefens ledningsgrupp och blir därmed viktiga bärare över 
sektorgränserna apropå aktiviteter som utfaller positivt på olika sektorer kopplade till 
kompetensförsörjningen. Regelbundna möten med verksamhetscheferna förekommer 
också, ”Dialog med HR”, där utbyte sker av olika aktiviteter. Central samverkansgrupp, 
CSG, är ett ytterligare forum där arbetsgivar- och arbetstagarparterna samtalar om 
kompetensförsörjning och där avstämning av de olika aktiviteterna i handlingsplanen 
äger rum, till exempel om den så kallade Heltidsresan. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder följer upp de aktiviteter som genomförs för att bl a 
behålla och attrahera medarbetare ger avsedd effekt. I detta sammanhang vill vi 
särskilt uppmärksamma de åtgärder som behöver vidtas för att möta förväntningarna 
hos ungdomar som ska bli morgondagens medarbetare i kommunen.” 
 
Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för att möta kompetensutmaningen. Därför är 
det viktigt att efter cirka två års paus på grund av pandemin gällande fysiska mässor 
börja synas igen som arbetsgivare, t ex på Future Skills (i samarbete med övriga GR-
kommuner, för blivande gymnasieungdomar) och Invest (för studenter på Högskolan 
Väst). Det är även av vikt att som arbetsgivare närvara och synas i ”rätt” sociala 
kanaler/medier för de målgrupper vi vill nå som arbetsgivare. Här samarbetar 
personalavdelningen med kommunikationsavdelningen för att dela erfarenheter och 
kompetens. Kommunen samarbetar också med praktikplatsen.se som är en plattform i 
Göteborgsregionen (GR) för ungdomar som söker feriearbete/praktik/PRAO. 
Personalavdelningen kommer att utarbeta ett särskilt stödmaterial för sektorerna att 
använda för praktikanter/PRAO-elever, då det är av stor vikt att praktikanter/elever får 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

ett gott intryck av Lilla Edets kommun – kanske är det första kontakten med en 
arbetsgivare för en ungdom, vilket för många blir ett minne för livet.  
 
”Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att kommunicera kommunens varumärke som 
arbetsgivare både på kommunens arbetsplatser samt externt.” 
 
Kommunikationsavdelningen och personalavdelningen utbildar sig tillsammans under 
våren via SKR:s webbinarium på teman som berör såväl HR som 
kommunikationsområdet kopplat till arbetsgivarvarumärket. Utbildningarna ger 
inspiration till att utveckla arbetet på hemmaplan med att berätta om alla bra händelser 
som sker i kommunen, för dem behöver vi fortsätta att sprida information och kunskap 
om, såväl internt som externt. För att införliva ny energi i arbetet som pågick före 
pandemin, behöver de kommungemensamma ambassadörerna nya uppdrag, till exempel 
kunna medverka i mässor framöver och fortsätta berätta om sina intressanta och 
betydelsefulla jobb på kommunens externa rekryteringssida och för barn och ungdomar 
via studiebesök på skolor. Förhoppningsvis att fler medarbetare vill åta sig uppdraget att 
ansluta till ambassadörsgruppen genom att gå kommunens interna utbildning riktad till 
kommunambassadörer. Utbildningen sätts samman av personal- och 
kommunikationsavdelningen. 
 
Det är viktigt att beakta att alla medarbetare är viktiga ambassadörer för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Det är eftersträvansvärt att alla medarbetare trivs och mår gott på 
sina respektive arbetsplatser samt har förutsättningar för att påverka och bidra till att 
utveckla kommunen i positiv riktning för alla invånare och besökare.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet med en god personal- och 
kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt, är uppstartat och pågår på många 
olika sätt samt att arbetet kräver ständig utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13  
Missivbrev med begäran om yttrande från kommunens revisorer daterat den 23 maj 
2022. 
Revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning, Lilla Edet, maj 
2022, PwC. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar föreslagna kommentarer till kommunens revisorer. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-13 KS 2022/284 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Kommentarer gällande granskning av rutiner för personal- och 
kompetensförsörjning i Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/284 
 
Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PwC att granska 
kommunens rutiner för personal- och kompetensförsörjning. Syftet har varit att bedöma 
i vilken utsträckning kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer ett ändamålsenligt 
arbete i kommunen med kompetensförsörjning. 
 
Efter genomförd granskning har PwC sammanfattat sina iakttagelser och 
rekommendationer i revisionsrapporten Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. 
 
PwC:s övergripande bedömning är att kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
samhällsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete 
med kompetensförsörjningen. I rapporten lämnas ett antal förslag från PwC gällande 
hur kommunen kan vidareutveckla rutinerna. 
 
Det är värdefulla synpunkter som framkommit i granskningsrapporten, vilka ytterligare 
förstärker betydelsen av ett kontinuerligt och strukturerat arbete med personal- och 
kompetensförsörjning. Vi tar fasta på synpunkterna och implementerar dem i det 
fortsatta arbetet med kompetensutmaningen.  
 
Bemötande  
I rapporten från PwC finns ett antal rekommendationer för det framtida arbetet med 
kompetensförsörjning, vilka framkommer nedan utifrån ett kommunövergripande 
perspektiv. Respektive rekommendation från PwC åtföljs av en kommentar. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att kompetensförsörjningsplanen 
genomförs, följs upp samt, vid behov, att tillräckliga åtgärder vidtas.” 
 
En kompetensförsörjningsplan (KS 2021/387) antogs av KS den 11 januari 2022. Till 
planen finns en kommunövergripande handlingsplan som personalavdelningen arbetar 
aktivt med tillsammans med olika berörda aktörer, till exempel 
kommunikationsavdelningen och olika ledningsgrupper. Aktiviteterna i handlingsplanen 
syftar till att stödja de strategier som Lilla Edets kommun som arbetsgivare ska arbeta 
med för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet under åren 2021-2023. 
Personalavdelningen ansvarar för framdriften och uppföljningen av den 
kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen med tillhörande handlingsplan. 
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”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att avgångssamtalen dokumenteras så 
att informationen från samtalen kan användas som ett underlag för att utveckla 
arbetsgivarvarumärket.” 
 
Avgångssamtal hålls med medarbetare, som sagt upp sig från sin anställning, av 
närmaste chef. Samtalet är en möjlighet för såväl medarbetaren som chef att samtala om 
vad som fungerat bra och mindre bra på arbetsplatsen samt att medarbetaren har 
möjlighet att föreslå utvecklingsområden för att kommunen ska utvecklas som en 
positiv och attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen kommer att fortsätta påminna 
cheferna om att stödmaterial finns i personalhandboken att använda vid 
avgångssamtalen – i materialet finns utrymme för minnesanteckningar för chef. Under 
hösten kommer även en avgångsenkät att skickas ut via IT-systemet Eletive till alla 
medarbetare som väljer att lämna Lilla Edets kommun som arbetsgivare. Syftet är att 
kartlägga varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning, vilket de då har möjlighet 
att yttra sig om anonymt. Det är inte alltid som medarbetare vill informera närmaste 
chef om anledningen till att de slutar i kommunen eller på arbetsplatsen. Då chefer 
slutar i Lilla Edets kommun intervjuas de av personalstrateg. Personalavdelningen 
sammanställer intervjuerna och avrapporterar till kommunchef i slutet av året. 
 
”Att formerna för erfarenhetsutbyte utvecklas mellan nämnderna så att goda exempel 
på aktiviteter kopplat till bl a kompetensförsörjning kan spridas.” 
 
Personalavdelningen har regelbundna träffar med sektorernas ledningsgrupper i 
kommunen samt kommunchefens ledningsgrupp och blir därmed viktiga bärare över 
sektorgränserna apropå aktiviteter som utfaller positivt på olika sektorer kopplade till 
kompetensförsörjningen. Regelbundna möten med verksamhetscheferna förekommer 
också, ”Dialog med HR”, där utbyte sker av olika aktiviteter. Central samverkansgrupp, 
CSG, är ett ytterligare forum där arbetsgivar- och arbetstagarparterna samtalar om 
kompetensförsörjning och där avstämning av de olika aktiviteterna i handlingsplanen 
äger rum, till exempel om den så kallade Heltidsresan. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder följer upp de aktiviteter som genomförs för att bl a 
behålla och attrahera medarbetare ger avsedd effekt. I detta sammanhang vill vi 
särskilt uppmärksamma de åtgärder som behöver vidtas för att möta förväntningarna 
hos ungdomar som ska bli morgondagens medarbetare i kommunen.” 
 
Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för att möta kompetensutmaningen. Därför är 
det viktigt att efter cirka två års paus på grund av pandemin gällande fysiska mässor 
börja synas igen som arbetsgivare, t ex på Future Skills (i samarbete med övriga GR-
kommuner, för blivande gymnasieungdomar) och Invest (för studenter på Högskolan 
Väst). Det är även av vikt att som arbetsgivare närvara och synas i ”rätt” sociala 
kanaler/medier för de målgrupper vi vill nå som arbetsgivare. Här samarbetar 
personalavdelningen med kommunikationsavdelningen för att dela erfarenheter och 
kompetens. Kommunen samarbetar också med praktikplatsen.se som är en plattform i 
Göteborgsregionen (GR) för ungdomar som söker feriearbete/praktik/PRAO. 
Personalavdelningen kommer att utarbeta ett särskilt stödmaterial för sektorerna att 
använda för praktikanter/PRAO-elever, då det är av stor vikt att praktikanter/elever får 
ett gott intryck av Lilla Edets kommun – kanske är det första kontakten med en 
arbetsgivare för en ungdom, vilket för många blir ett minne för livet.  
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”Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att kommunicera kommunens varumärke som 
arbetsgivare både på kommunens arbetsplatser samt externt.” 
 
Kommunikationsavdelningen och personalavdelningen utbildar sig tillsammans under 
våren via SKR:s webbinarium på teman som berör såväl HR som 
kommunikationsområdet kopplat till arbetsgivarvarumärket. Utbildningarna ger 
inspiration till att utveckla arbetet på hemmaplan med att berätta om alla bra händelser 
som sker i kommunen, för dem behöver vi fortsätta att sprida information och kunskap 
om, såväl internt som externt. För att införliva ny energi i arbetet som pågick före 
pandemin, behöver de kommungemensamma ambassadörerna nya uppdrag, till exempel 
kunna medverka i mässor framöver och fortsätta berätta om sina intressanta och 
betydelsefulla jobb på kommunens externa rekryteringssida och för barn och ungdomar 
via studiebesök på skolor. Förhoppningsvis att fler medarbetare vill åta sig uppdraget att 
ansluta till ambassadörsgruppen genom att gå kommunens interna utbildning riktad till 
kommunambassadörer. Utbildningen sätts samman av personal- och 
kommunikationsavdelningen. 
 
Det är viktigt att beakta att alla medarbetare är viktiga ambassadörer för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Det är eftersträvansvärt att alla medarbetare trivs och mår gott på 
sina respektive arbetsplatser samt har förutsättningar för att påverka och bidra till att 
utveckla kommunen i positiv riktning för alla invånare och besökare.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet med en god personal- och 
kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt, är uppstartat och pågår på många 
olika sätt samt att arbetet kräver ständig utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 (KS 2022/284). 
Missivbrev med begäran om yttrande från kommunens revisorer daterat den 23 maj 
2022. 
Revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning, Lilla Edet, maj 
2022, PwC. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar föreslagna kommentarer till kommunens revisorer. 
 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
 
Revisorerna 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef sektor socialtjänst 
Karin Holmström, sektorchef sektor samhälle 
Leif Gardtman, sektorchef sektor bildning 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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§ 103 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige väntas fastställa Flaggpolicy för Lilla Edets kommun den 19 
september. 
 
Flaggpolicyn reglerar både när och var vi ska flagga men undantag kan behöva göras så 
därför föreslås kommunchefen få delegation att besluta om undantag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-05 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 
under förutsättning att Flaggpolicyn fastställs av kommunfullmäktige: 
 
1.21 Undantag från 

flaggpolicyn 
 Kommunchef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-07-05 KS 2022/213 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige väntas fastställa Flaggpolicy för Lilla Edets kommun den 19 
september. 
 
Flaggpolicyn reglerar både när och var vi ska flagga men undantag kan behöva göras så 
därför föreslås kommunchefen få delegation att besluta om undantag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-05 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 
under förutsättning att Flaggpolicyn fastställs av kommunfullmäktige: 
 
1.21 Undantag från 

flaggpolicyn 
 Kommunchef  

 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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§ 104 
Svar på motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa ängar 
Dnr KS 2022/143 
 
Sammanfattning 
Stephan Gyllenhammar (MP) inkom 2022-03-07 med en motion med förslag om att 
sluta klippa kommunens gräsmattor och i stället skapa ängar. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med hävisning till att de redan aktivt arbetar med att successivt 
omvandla tradiotionellt klippta gräsytor till ytor som på sikt ska kunna gynna biologisk 
mångfald samtidigt som man får en lägre skötselintensitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Samhällsnämndens protokoll 2022-04-21 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Peter Spjuth (V) tillstyrker Julia Färjhages yrkade. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-28 KS 2022/143 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om att sluta klippa gräsmattor och skapa ängar 
 
Dnr KS 2022/143 
 
Sammanfattning 
Stephan Gyllenhammar (MP) inkom 2022-03-07 med en motion med förslag om att 
sluta klippa kommunens gräsmattor och i stället skapa ängar. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med hävisning till att de redan aktivt arbetar med att successivt 
omvandla tradiotionellt klippta gräsytor till ytor som på sikt ska kunna gynna biologisk 
mångfald samtidigt som man får en lägre skötselintensitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Samhällsnämndens protokoll 2022-04-21 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
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From:                                 ingela.flodin@lillaedet.se
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 09:18:00 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             SAN § 48 - Svar avseende motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa ängar
Attachments:                   1.jpg, Beslut SAN 2022-04-21Svar avseende motion om att sluta klippa 
gräsmattor - skapa ängar.docx
Categories:                       KS

Ingela Flodin
Nämndsamordnare, Kommunledningsförvaltningen
Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet
Telefon: 0520-65 95 00, direkt: 0520-65 96 33
www.lillaedet.se
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

 
§ 48 
Svar avseende motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa 
ängar 
Dnr SAN 2022/137 
 
Sammanfattning 
Enheten Stadsmiljö arbetar redan aktivt med att successivt omvandla traditionellt 
klippta gräsytor till ytor som på sikt ska gynna biologisk mångfald samtidigt som man 
får en lägre skötselintensitet.  
 
Att skapa en äng utifrån en tidigare traditionellt skött gräsmatta tar dock många år och 
skötseln måste utföras på ett sådant sätt att marken utarmas. En näringsfattig jordmån är 
grundförutsättningen för blommande örter, en äng. Förutsättningarna för att skapa 
naturliga ängar till följd av ändrad skötsel är inte gynnsam i Lilla Edets kommun 
eftersom jordmånen generellt är mycket lerhaltig och därmed näringsrik. Trots detta ser 
kommunen vinster med ändrad skötsel. 
 
Under 2021 och 2022 har flera av kommunens traditionellt skötta gräsytor utpekats som 
omvandlingsytor, vilka på sikt ska övergå till äng. Genom att med slåtter och bortföring 
av växtmaterial systematiskt utarma ytan på näring skapas förutsättningar för en naturlig 
etablering av ängsväxter. Under 2020 och 2021 anlades även konstgjorda ängar i Göta 
respektive Lödöse. 
 
Samtliga gräsytor är dock inte utpekade som omvandlingsytor eftersom det i ett 
attraktivt samhälle även behöver finnas ytor avsedda för vistelse, lek, rekreation och 
andra aktiviteter.  
 
Förvaltningen kommer att fortsätta följa utvecklingen av anlagda ängar och 
omvandlingsytor, dra lärdom och successivt revidera skötselplanen därefter. Det 
långsiktiga målet är att inom ramen för en sund ekonomisk hushållning skapa ett 
attraktivt och hållbart samhälle där människor vill leva, verka och vistas. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 58/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28. 
Motion om att sluta klippa gräsmattor – skapa ängar daterad 2022-02-28. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då skötseln av gräsytor redan är ändrad ger förslaget ingen ytterligare ekonomisk 
påverkan. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-04-21 
 

Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar att samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Andreas Freiholtz förslag och finner 
att samhällsnämnden avslår Andreas Freiholtz (SD) yrkande. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Andreas Freiholtz (SD), Jennifer Svedenborg (SD) och Lorentz Lindell (SD) reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 105 
Tillägg i reglemente för socialnämnden 
Dnr KS 2022/300 
 
Sammanfattning 
I en proposition (prop. 2021/22:200) föreslår regeringen en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
 
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel så kallat ”vitt snus”, har 
förekommit en längre tid och varit i princip helt oreglerat, saknar åldersgräns vid 
detaljhandel samt övriga regleringar. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda 
i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Sammanfattningsvis innebär lagen bland annat följande: 
- All detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas till kommunen 

innan försäljningen påbörjas. I samband med anmälan måste näringsidkaren 
redovisa ett egenkontrollprogram anpassat till verksamheten. De näringsidkare 
som idag redan säljer produkter som omfattas av lagen måste, i det fall lagen 
träder i kraft, anmäla detta till kommunen senast den 1 augusti för att kunna 
fortsätta bedriva detaljhandel med produkterna. 

- En åldersgräns på 18 år införs för inköp av produkter som omfattas av lagen. 
- Marknadsföringen av produkterna regleras och får inte vara påträngande eller 

uppmana till bruk. 
- Kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller 

bland annat åldersgränser, marknadsföring, anmälan och egenkontroll. 
- Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
- Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och 

försäljningsförbud vid överträdelser av lagen. 
 
Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter vad gäller detaljhandel med 
tobak, e-cigaretter och folköl. De butiker som idag säljer tobaksfria nikotinprodukter 
antas vara desamma varför det är lämpligast att ansvaret för uppgifter enligt den nya 
lagen även ligger på Socialnämnden.  
 
Riksdagen fattade den 21 juni i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler 
kring försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen sa däremot nej till ett 
förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Därmed föreslås följande tillägg i reglementet 
för socialnämnden: 
- Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Socialnämndens beslut 2022-06-01 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar lägger till Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter i Socialnämndens reglemente. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-28 KS 2022/300 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tillägg i reglemente för socialnämnden 
 
Dnr KS 2022/300 
 
Sammanfattning 
I en proposition (prop. 2021/22:200) föreslår regeringen en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
 
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel så kallat ”vitt snus”, har 
förekommit en längre tid och varit i princip helt oreglerat, saknar åldersgräns vid 
detaljhandel samt övriga regleringar. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda 
i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Sammanfattningsvis innebär lagen bland annat följande: 
- All detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas till kommunen 

innan försäljningen påbörjas. I samband med anmälan måste näringsidkaren 
redovisa ett egenkontrollprogram anpassat till verksamheten. De näringsidkare 
som idag redan säljer produkter som omfattas av lagen måste, i det fall lagen 
träder i kraft, anmäla detta till kommunen senast den 1 augusti för att kunna 
fortsätta bedriva detaljhandel med produkterna. 

- En åldersgräns på 18 år införs för inköp av produkter som omfattas av lagen. 
- Marknadsföringen av produkterna regleras och får inte vara påträngande eller 

uppmana till bruk. 
- Kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller 

bland annat åldersgränser, marknadsföring, anmälan och egenkontroll. 
- Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
- Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och 

försäljningsförbud vid överträdelser av lagen. 
 
Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter vad gäller detaljhandel med 
tobak, e-cigaretter och folköl. De butiker som idag säljer tobaksfria nikotinprodukter 
antas vara desamma varför det är lämpligast att ansvaret för uppgifter enligt den nya 
lagen även ligger på Socialnämnden.  
 
Riksdagen fattade den 21 juni i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler 
kring försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen sa däremot nej till ett 
förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Därmed föreslås följande tillägg i reglementet 
för socialnämnden: 
- Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Socialnämndens beslut 2022-06-01 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägger till Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter i Socialnämndens reglemente. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Emma Zetterström, nämndsamordnare 
Socialnämnden 
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Socialnämnden protokoll 2022-06-01 
 

 
§ 70 
Tillägg i reglemente för socialnämnden 
Dnr SON 2022/160 
 
Sammanfattning 
I en proposition (prop. 2021/22:200) föreslår regeringen en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
 
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel så kallat ”vitt snus”, har 
förekommit en längre tid och varit i princip helt oreglerat, saknar åldersgräns vid 
detaljhandel samt övriga regleringar. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda 
i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Sammanfattningsvis innebär lagen bland annat följande: 
- All detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas till kommunen 

innan försäljningen påbörjas. I samband med anmälan måste näringsidkaren 
redovisa ett egenkontrollprogram anpassat till verksamheten. De näringsidkare 
som idag redan säljer produkter som omfattas av lagen måste, i det fall lagen 
träder i kraft, anmäla detta till kommunen senast den 1 augusti för att kunna 
fortsätta bedriva detaljhandel med produkterna. 

- En åldersgräns på 18 år införs för inköp av produkter som omfattas av lagen. 
- Marknadsföringen av produkterna regleras och får inte vara påträngande eller 

uppmana till bruk. 
- Kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller 

bland annat åldersgränser, marknadsföring, anmälan och egenkontroll. 
- Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
- Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och 

försäljningsförbud vid överträdelser av lagen. 
 
Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter vad gäller detaljhandel med 
tobak, e-cigaretter och folköl. De butiker som idag säljer tobaksfria nikotinprodukter 
antas vara desamma varför det är lämpligast att ansvaret för uppgifter enligt den nya 
lagen även ligger på Socialnämnden.  
 
Länsstyrelsen, vilken är tillsynsmyndighet över kommunernas verksamhet inom detta 
område, har angett att Lag om tobaksfria nikotinprodukter med största sannolikhet 
kommer att beslutas av riksdagen den 16 juni. Under förutsättning att så sker föreslås 
följande tillägg i reglementet för Socialnämnden: 
- Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 
 

344



   

 

Socialnämnden protokoll 2022-06-01 
 

Beslutsunderlag 
Beslut Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-18 § 171 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att, om riksdagen beslutar anta Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, lägga till Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter i Socialnämnden reglemente.  
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  
Lotte Mossudd, sektorchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-23 
 

 
§ 106 
Namngivning av ny förskola Ström 
Dnr KS 2022/291 
 
Sammanfattning 
Ny förskola är planerad på Ström i området Stallgärdet. Förskolan behöver därför 
namnges. 
 
Förskolor och skolor i Lilla Edets kommun namnges med lokal och/eller historisk 
anknytning. Detta för att det ska vara tydligt var den geografiskt är placerad. 
 
Namn på skolor och förskolor ska ha namn som knyter tydligt an till en plats eller ett 
område. Detta för att minska risk för missförstånd och så att till exempel 
Räddningstjänsten ska kunna hitta rätt vid utryckning. 
 
Processen är att berörd nämnd ger kommunstyrelsen förslag på ett namn för lokalen. 
Sedan fattar kommunstyrelsen beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Bildningsämndens protokoll 2022-05-31 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen namnger den nya förskolan på Ström ”Stallgärdets förskola”. 
 
 
 
 

346



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-28 KS 2022/291 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Namngivning ny förskola Ström 
 
Dnr KS 2022/291 
 
Sammanfattning 
Ny förskola är planerad på Ström i området Stallgärdet. Förskolan behöver därför 
namnges. 
 
Förskolor och skolor i Lilla Edets kommun namnges med lokal och/eller historisk 
anknytning. Detta för att det ska vara tydligt var den geografiskt är placerad.  
 
Namn på skolor och förskolor ska ha namn som knyter tydligt an till en plats eller ett 
område. Detta för att minska risk för missförstånd och så att till exempel 
Räddningstjänsten ska kunna hitta rätt vid utryckning. 
 
Processen är att berörd nämnd ger kommunstyrelsen förslag på ett namn för lokalen. 
Sedan fattar kommunstyrelsen beslut i frågan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Bildningsämndens protokoll 2022-05-31 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen namnger den nya förskolan på Ström ”Stallgärdets förskola”. 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Bildningsnämnden 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-05-31 
 

 
§ 52 
Namngivning ny förskola Ström 
Dnr BIN 2022/162 
 
Sammanfattning 
Ny förskola är planerad att uppstå på Ström i området Stallgärdet. Förskolan behöver 
därför namges. 
 
Förskolor och skolor i Lilla Edets kommun namnges med lokal och/eller historisk 
anknytning. Detta för att det ska vara tydligt var den geografiskt är placerad. Det är 
alltså inte tillåtet att ge en förskola namnen Ringblomman eller Blåklockan. Liknande 
namn kan ges på avdelningar, men inte på en lokal/huskropp.  
 
Namn på skolor och förskolor ska ha namn som knyter tydligt an till en plats eller ett 
område. Detta för att minska risk för missförstånd och så att till exempel 
Räddningstjänsten ska kunna hitta rätt vid utryckning. 
 
Processen är att berörd nämnd ger kommunstyrelsen förslag på ett namn för lokalen. 
Sedan fattar kommunstyrelsen beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 220523 
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att den nya förskolans namn blir 
Stallgärdets förskola. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

348



    

    
  

Sidan  1 av 4 
 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-08-30 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-09-06 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Signerat köpeavtal Hanström 2:23 (7.25) Maria Wagerland §19/2022 

2022-06-20 Seine Härner  

KS 2021/212 Trafikverkets inlösen av fastigheten Hanström 2:23 Köpeavtal 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§33/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/368 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Uppsägning av nyttjanderättsavtal (7.26) Maria Wagerland §18/2022 

2022-06-01 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/282 Uppsägning av nyttjanderättsavtal Övriga delegeringsbeslut 
   
 Uppsägning av lägenhetsarrende 

(nyttjanderättsavtal), mottagen. (7.26) 
Maria Wagerland §20/2022 

2022-06-20   

KS 2022/214 Uppsägning av arrendeavtal  
Fastighet: Edet 2:44/del av Edet 2:44 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Signerat Nyttjanderättsavtal för 

elljusspår/vandringsleder (7.26) 
Maria Wagerland §21/2022 

2022-06-22 LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB  

KS 2022/172 Nyttjanderättsavtal, Hanström 3:5 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Signerat köpebrev (7.25) Maria Wagerland §22/2022 

2022-08-08 Seine Härner  

KS 2021/212 Trafikverkets inlösen av fastigheten Hanström 2:23 Övriga delegeringsbeslut 
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 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat Carolina Allvin Bromar 

§19/2022 
2022-06-09 ***Sekretess***  

KS 2022/302 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§20/2022 

2022-06-16 ***Sekretess***  

KS 2022/316 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§21/2022 

2022-06-21 ***Sekretess***  

KS 2022/273 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Ledamot/ersättares deltagande i konferens samt 

beslut om rätten till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst (Punkt 1.2 KS delegationsordning) 

Julia Färjhage §3/2022 

2022-06-22   

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

Ordförandebeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 

Enligt delegationsbeslut punkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§22/2022 

2022-07-05 ***Sekretess***  

KS 2022/269 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Omsättning av lån enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning 3.1 
Jörgen Karlsson §3/2022 

2022-07-05 Kommuninvest  

KS 2022/283 Låneavtal för lån 146651 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Fullmakt  att föra talan inför domstol (enligt punkt 

1.8) 
Mona Dieng §1/2022 

2022-07-05 Fastighetsägarna  

KS 2022/343 Fullmakt att föra talan inför domstol  Ordförandebeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§23/2022 

2022-07-12 ***Sekretess***  

KS 2022/303 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
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 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 
Delegationsbeslut punkt 6.7 

Carolina Allvin Bromar 
§24/2022 

2022-07-12 ***Sekretess***  

KS 2022/344 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§25/2022 

2022-07-13 ***Sekretess***  

KS 2022/351 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§26/2022 

2022-07-14 ***Sekretess***  

KS 2022/350 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Resultat  202295 Ekonom  Lilla Edets kommun Jörgen Karlsson §4/2022 

2022-07-26   

KS 2022/356 Avslutad rekrytering: 202295 Ekonom  Lilla Edets 
kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§27/2022 

2022-08-02 ***Sekretess***  

KS 2022/362 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§28/2022 

2022-08-02 ***Sekretess***  

KS 2022/363 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§30/2022 

2022-08-11 Jens Westerlind  

KS 2022/371 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§29/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/372 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§31/2022 
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2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/370 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§32/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/369 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§34/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/364 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§35/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  

KS 2022/345 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat. 

Delegationsbeslut punkt 6.7 
Carolina Allvin Bromar 
§36/2022 

2022-08-16 ***Sekretess***  

KS 2022/352 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Övriga delegeringsbeslut 
   
 Signerad förfrågan om tillträde till mark för 

geoteknisk undersökning, (7.26). 
Maria Wagerland §24/2022 

2022-08-17 Statens Geotekniska institut  

KS 2022/346 Information om markundersökning på fastigeter i 
Göta älvdalen 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Avtal om upplåtelse av och ersättning för vägrätt 

mm. (7.26) 
Maria Wagerland §23/2022 

2022-08-29 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/376 Avtal om upplåtelse av och ersättning för vägrätt Övriga delegeringsbeslut 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

 

KS 2022.2250 Protokoll 2022-05-04 Styrelsemöte nr4   EDETHUS 

KS 2022.2249 Protokoll 2022-06-22 Styrelsemöte nr 5   EDETHUS 

KS 2022.2296 Protokoll 2022-06-09 Protokoll förhöjd beredskap                 Tjörns kommun 

KS 2022.2206  Uppdragsförslag avseende samordnat genomförande av Lupp 2023 i 
Göteborgsregionen     GR  

 

 
  

 

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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From:                                 Kommunen
Sent:                                  Fri, 1 Jul 2022 09:04:59 +0000
To:                                      Sofia Enström
Cc:                                      Elisabeth Linderoth
Subject:                             Uppdragsförslag kopplat till ungdomsundersökningen Lupp 2023
Attachments:                   Uppdragsförslag Lupp 2023 i GR.pdf

Hej Sofia,  
 
Vidarebefordrar till dig från myndighetsbrevlådan, se nedan, 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Birgitta Andersson 
Registrator 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 14 
 
birgitta.andersson@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 

 
Lilla Edets kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För mer 
information om kommunens behandling av personuppgifter, se www.lillaedet.se/personuppgifter. 
 
Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se> 
Skickat: den 30 juni 2022 13:31
Till: info@educ.goteborg.se; socialcentrum@socialcentrum.goteborg.se; 
socialhisingen@socialhisingen.goteborg.se; socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se; 
socialnordost@socialnordost.goteborg.se; diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; 
kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; 
kommun@kungsbacka.se <kommun@kungsbacka.se>; kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; 
kommun@tjorn.se; Kommunen <kommunen@lillaedet.se>; kommunstyrelsen@alingsas.se; 
kontakt@molndal.se <kontakt@molndal.se>; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; 
registrator@kungalv.se <registrator@kungalv.se>; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se 
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>; Åsa BF Nilsson 
<asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se>
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Till 
GR:s medlemskommuner 
Göteborgs Stads social- och utbildningsförvaltningar 
 
Uppdragsförslag kopplat till ungdomsundersökningen Lupp 2023 
 
Bifogat hittar ni GR:s och FoU i Västs uppdragsförslag kopplat till ungdomsundersökningen Lupp 2023.  
 
Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och riktar sig i första hand till ungdomar i årskurs 8 och 
gymnasiets år 2. Undersökningen syftar till att ge en bred bild av ungdomars livssituation. Resultaten är 
ett bra verktyg för dialog om hur unga ser på sin tillvaro och vad de önskar för framtiden. 
 
Nio av kommunerna i Göteborgsregionen genomförde Lupp 2020, när Lupp senast gjordes i GR-
samverkan. Hösten 2023 är det dags igen, och flera GR-kommuner räknar med att genomföra 
undersökningen då. Samverkan kring genomförandet av ungdomsenkäter stärker förutsättningar för en 
bra svarsfrekvens, möjligheter till relevanta jämförelser mellan grannkommuner och fördjupande 
analyser baserat på ett större svarsunderlag. 
 
Förslaget riktar sig till samtliga GR-kommuner, oavsett om man gjort Lupp tidigare eller inte.  
 
Kontakta gärna Åsa Nilsson, asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se, om ni har frågor. 

Mer information om Lupp-samverkan i GR finns här: www.goteborgsregionen.se/lupp 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  

  
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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Uppdragsförslag avseende samordnat genomförande av Lupp 2023 i Göteborgsregionen 

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 

FoU i Väst 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 
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Uppdragsförslag avseende samordnat 

genomförande av Lupp 2023 i GR 

Bakgrund 

Hösten 2020 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen ungdomsunder-

sökningen Lupp i årskurs 8 och gymnasiets år 2. De nio kommunerna var Ale, 

Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille Stenungsund och Tjörn. 

Lupp står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och bygger på ett enkät-

verktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillhanda-

håller kommuner och regioner för att de ska kunna undersöka ungas livssituation. 

Inom ramen för genomförandet gav kommunerna gemensamt ett uppdrag åt 

Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, att ge stöd inför, under och efter själva 

enkätgenomförandet. Stödet omfattade lokala resultatrapporter, lokala resultat-quiz, 

en fördjupande regional rapport samt en regional diagramrapport, en workshop samt 

samordning av ett nätverk med representanter från de nio kommunerna. Nätverket 

träffades vid sju tillfällen under uppdragsperioden. Nätverket har lyft frågor och 

utbytt metoder och erfarenheter under hela arbetsprocessen: från planering, 

genomförande och avrapportering till återkoppling och dialog utifrån resultaten. 

Efter att projektet avslutats nybildades Lupp-nätverket våren 2022 utifrån ett 

uppdrag till GR, FoU i Väst från nio av medlemskommunerna. Uppdraget varar till 

och med juni 2023. Syftet har varit en mer långsiktig samverkan mellan 

kommunerna i Göteborgsregionen, med samtal och erfarenhetsutbyte även mellan 

Lupp-mätningarna. Lupp-undersökningen genomförs ofta vart tredje år, och flera av 

nätverkets kommuner har för avsikt att genomföra Lupp 2023. Nätverket ger även 

kommunerna förutsättningar för en regionalt grundad dialog med MUCF. 

Mer information om det regionala Lupp-samarbetet i Göteborgsregionen finns här: 

goteborgsregionen.se/lupp 

Nätverket har framfört önskemål om ett regionalt samarbete i genomförandet av 

Lupp 2023, med stöd från GR, FoU i Väst, liknande stödet kring Lupp 2020. 

Föreliggande uppdragsförslag är framtaget på denna grund i samarbete med GR 

Utbildning. Förslaget riktas till Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner. 

Om FoU i Väst och GR Utbildning 

FoU i Väst vid Göteborgsregionen är en resurs för yrkesverksamma och beslutsfattare 

i de 13 medlemskommunerna. Verksamheten syftar till att i möte mellan forskning 

och praktik stärka kunskapsutvecklingen inom välfärdsområdet. Detta kan ske på 

många sätt, exempelvis genom handledning och metodstöd, forsknings- och 

utvecklingscirklar, följeforskning, stöd i implementeringsprocesser, utvärderingar, 

kartläggningar och kunskapssammanställningar, liksom mer omfattande 

forskningsstudier och utvecklingsprojekt. 

GR Utbildning verkar för skolutveckling och samverkan – från förskola till 

vuxenutbildning i Göteborgsregionens 13 kommuner. GR Utbildning arbetar 

strategiskt med att stötta och utveckla skola och utbildning inom flera områden samt 

skapar och leder såväl kortare insatser i form av kurser, konferenser och 
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fortbildningsdagar till långsiktiga utvecklingsprojekt för kommuner, professioner och 

nationella uppdragsgivare. 

Analytiker och projektledare för projektet 

Ansvariga för att genomföra uppdraget enligt förslaget är en analytiker vid 

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst samt en projekt- 

och processledare vid Göteborgsregionens avdelning Utbildning. Därutöver kommer 

att knytas både forskare, projektassistent och kommunikatör till projektet. 

Vid FoU i Väst finns analytiker med omfattande erfarenhet av att arbeta med 

enkäter och kvantitativa analyser inom olika ämnen och inriktningar. Här finns också 

flerårig erfarenhet av att samordna Lupp-genomförandet i Göteborgsregionen sedan 

sex GR-kommuner samverkande kring Lupp 2013. 

Vid GR Utbildning finns olika typer av erfarenhet av arbete med demokrati och 

ungas påverkan samt att planera och genomföra möten och workshops för att stärka 

samverkan och regionalt samarbete. Här bedrivs olika typer av projekt tillsammans 

med kommuner och myndigheter som har unga och skolväsendet som målgrupp och 

demokrati som arbetsområde.  

Genom hela projekttiden kring Lupp 2023 kommer analytikern och projektledaren 

att ha tillgång till den breda kompetensen hos kollegorna på Göteborgsregionen. Det 

gäller både den kompetens i analys- och utredningsarbete som finns på FoU i Väst 

och den kompetens kring demokratiarbete med unga, ungas påverkan och 

delaktighet och samverkan skola-arbetsliv som finns på GR Utbildning.  

Samarbetet mellan GR:s avdelningar syftar även till att stärka förutsättningarna för 

samarbete och dialog mellan kommunernas olika verksamheter. Projektets placering 

på GR ger vidare löpande möjligheter till dialog med GR:s chefsnätverk och andra 

regionala nätverk och samarbeten. 

Om Lupp-undersökningen och vad den kan ge  

Lupp-undersökningen är ett enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett 

grepp om ungas vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, 

hälsa, arbete och framtid. Läs mer på www.mucf.se/lupp. 

En styrka med Lupp-undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens 

olika verksamheter. Resultatet från undersökningen kan användas som ett 

gemensamt kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna för ett 

samordnat utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete 

med konkreta ungdomsfrågor som att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i 

stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. 

Erfarenheterna från Lupp-samarbetet i Göteborgsregionen visar på flera goda skäl 

till regional samordning i genomförandet av undersökningen: 

• Berikande erfarenhetsutbyte med andra kommuner: från planering 

och genomförande till analys och dialog med de unga 

• Bättre möjligheter att nå gymnasieungdomar som skolpendlar över 

kommungränsen 

• En gemensamt finansierad kvalitetssäkring genom FoU-stöd under 

hela processen 

• Direkt jämförbarhet med grannkommunernas resultat 
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• Möjligheter till fördjupande analyser och nedbrytningar på mindre 

ungdomsgrupper utifrån ett mer omfattande regionalt svarsunderlag  

• En regional struktur och planering i förhållande till andra enkäter 

• En regional dialogpart med Lupp-ansvariga myndigheten MUCF. 

Ett regelbundet regionalt samarbete kring Lupp ger möjligheter att följa situationen 

för och åsikterna hos regionens ungdomar över tid. Den regionala analysrapporten 

baserad på nio GR-kommuners resultat från Lupp 2020 finns tillgänglig här: 

https://goteborgsregionen.se/download/18.77144e217f44986c4d14c94/1647970225

194/Ungas%20vardag%20och%20framtidsutsikter%20i%20G%C3%B6teborgsregi

onen.pdf 

Deltagande kommuners lokala resultatrapporter finns tillgängliga här: 

www.goteborgsregionen.se/lupp 

Resultaten från Lupp kan med fördel användas som avstamp i en dialog mellan 

kommunens unga invånare och dess tjänstemän och politiker. Ett exempel är 

”påverkanstorg” där ungdomar och politiker träffas för dialog. Under åren har flera 

kommuner arrangerat lokala påverkanstorg som helt eller delvis har utgått från 

resultat och teman från Lupp. Hösten 2019 arrangerade GR ett regionalt torg: 

https://goteborgsregionen.se/download/18.11d8975317a759ce299531/16255571035

23/P%C3%A5verkanstorg%202019.pdf 

För att stärka det lokala utvecklingsarbetet mellan Lupp-undersökningarna har 

Göteborgsregionen arrangerat särskilda tematräffar och utbildningstillfällen med 

anknytning till Lupp-resultaten för kommunernas anställda. 

I samarbete med MUCF har GR tagit fram en lärarhandledning som med 

utgångspunkt i resultat från Lupp innehåller metoder och lektionsupplägg som syftar 

till att stärka elevernas kunskaper om demokrati och möjligheter att kunna påverka i 

samhället. Materialet finns tillgängligt på www.mucf.se/demokratipaketet. 

Nyttan av Lupp kan se olika ut i olika kommuner, och hur man arbetar med 

resultaten och kunskapsunderlagen varierar. Genom åren har Lupp på olika sätt 

inneburit demokratiarbete i praktiken genom att fungera som ett verktyg för dialog 

med ungdomar. I den här artikeln återges exempel från Kungsbacka och Lilla Edet: 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/satyckerungdomarnamenvadhanders

en.5.55b8117718093b4285fdb6.html 

Ramarna för genomförandet av Lupp 2023 

Den nationella Lupp-undersökningen Lupp 2023 genomförs under perioden  

1 oktober – 30 november 2023. 

Målgrupper för Lupp i Göteborgsregionens samordning är kommunernas samtliga 

ungdomar i åk8 och i gymnasiets år2.1 De två målgrupperna har var sin enkät, med i 

huvudsak gemensamma frågor. 

Genomförandet sker i huvudsak i skolan, genom en digital enkät. För ungdomar 

som inte går i gymnasiet eller pendlar till en kommun som inte genomför Lupp-

undersökningen kan enkäten distribueras per post. 

Varje deltagande kommun ansvarar själv för det direkta genomförandet av 

undersökningen, med stöd från MUCF.  

 
1 MUCF tillhandahåller en enkätversion även för unga vuxna, men detta är en svårnådd målgrupp och 

omfattas inte av detta uppdrag. 
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MUCF lagrar de digitala enkätsvaren och levererar datamaterialet till deltagande 

kommuner under december månad. Deltagande kommuner levererar i sin tur 

datamaterialet direkt vidare till Göteborgsregionen, FoU i Väst. 

Anmälan att genomföra Lupp 2023 görs till MUCF preliminärt januari/februari 

2023.  

Uppdragets uppläggning 

Uppdragsförslaget omfattar stöd i planering och genomförande, analys och resultat-

rapporter, lokala presentationer och arrangerande av en regional workshop. En 

regional, deltagarfinansierad, spridningskonferens kan arrangeras om intresse finns. 

Uppdraget löper från maj 2023 – november 2024. 

I. Planering 

– sep 2023 Stöd i planering och synkronisering av genomförande. Regional 

dialog vid nätverksmöten. Vilka exakta målgrupper ska enkäten 

riktas till och hur? Vilka enkätfrågor ska fokuseras i analyserna? 

Hur ska resultaten presenteras? Vilka analyser är mest relevanta? 

 Samordning och stöd i utformning av eventuella egna enkätfrågor 

(kommunspecifika eller GR-specifika).2 

 Kommunikationsstöd i utformande av ”Lupp-annonser”. 

 Kommunerna förankrar enkäten i berörda verksamheter.  

II. Genomförande 

okt–nov 2023 Kommunerna genomför Lupp-enkäten. 

dec 2023– Bearbetning av data. Bland annat görs svar från varje kommuns 

jan 2024 unga invånare analyserbara för kommunen oavsett i vilken  

                                  deltagande GR-kommun som ungdomen besvarat enkäten.3  

 Bortfallsanalys på både lokal och regional nivå.  

III. Analys och resultat 

våren 2024 Resultat sammanställs för varje kommun: 

 1) PPT-diagram med sammanfattande resultat, där kommunens 

resultat för åk8 respektive gymnasiets år2 relateras till ”GR-

snittet” (baserat på deltagande kommuner) samt i möjliga fall över 

tid. Resultaten bryts ned på kön och kommunområde. 

 2) Rapport innehållande textsammanfattning, metodbeskrivning, 

bortfallsanalys samt diagram i bilaga. 

 Leverans av PTT-diagram och lokal rapport senast 31 mars. 

 

2 Det är möjligt för varje kommun att lägga till tre egna enkätfrågor. 

3 MUCF:s svarsfiler utgår från de enkätlänkar som den enskilda kommunen använt sig av i sina skolor 

(och eventuella uppgifter i pappersenkäter som kommunen kodat in för hand). Det innebär att MUCF:s 

svarsfiler omfattar ungdomar på kommunens skolor oavsett i vilken kommun de bor. För ett invånar-

perspektiv på ungas livssituation behöver ungdomarnas svar ”flyttas” mellan kommunernas svarsfiler. 
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 Önskas ytterligare resultatdiagram på skolnivå eller (gymnasie-) 

programnivå kan detta erbjudas i tilläggsuppdrag. 

juni 2024 Regional resultatrapport med diagram över resultat på kommun-

nivå samt projektbakgrund, metodbeskrivning och bortfallsanalys 

på regional nivå. 

 Leverans av regional resultatrapport senast 15 juni. 

juni/aug 2024 Regional workshop tillsammans med medverkande kommuner: 

Hur tolkas resultaten lokalt? Vilka problem identifieras? 

okt–nov 2024 Regional analysrapport utifrån samtliga kommuners data med 

fördjupande analyser, författad tillsammans med forskare inom 

aktuellt område. Rapporten kommer att fokusera på ett eller ett 

par teman; vilket/vilka teman beslutats gemensamt av nätverket.  

 Leverans preliminär version regional analysrapport senast 31 okt. 

 Omkring 15 november arrangeras ett granskningsseminarium med 

en inbjuden forskare och en praktiker, öppet för alla i nätverket att 

delta. 

 Leverans slutgiltig version regional analysrapport senast 30 nov. 

IV. Spridning 

våren 2024 Resultatpresentation erbjuds i respektive kommun. 

 Framtagande av ett digitalt Lupp-quiz, anpassat för varje kommun, 

som kan användas för spridning och dialog om resultaten. 

dec 2024 Möjlighet till regional spridningskonferens utifrån nätverkets 

intresse (deltagarfinansierad).   

Löpande 

Samordning av nätverksträffar 3 gånger per termin, totalt 9–10 träffar. En träff per 

termin sker fysiskt vid GR i Göteborg, övriga träffar sker via digital länk.  

Rapportleveranser 

Projektresultat kommer att levereras enligt nedan: 

a) Senast 31 mars 2024 till respektive deltagande kommun: PPT-diagram över 

lokala resultat samt lokal rapport med textsammanfattning, metodbeskrivning, 

bortfallsanalys samt diagram i bilaga. 

b) Senast 15 juni 2024: regional resultatrapport innehållande projektbakgrund, 

metodbeskrivning, bortfallsanalys samt diagram med resultat på kommunnivå. 

c) Senast 30 november 2024: slutgiltig regional analysrapport.  

Se även avsnitt III Analys och resultat ovan.  

Pris för uppdraget 

Priset för uppdraget per kommun varierar något beroende på kommunstorlek och 

påverkas av antal kommuner som deltar och delar på kostnaderna. Preliminärt 

bedöms priset för regionens tolv kranskommuner att bli som lägst 150 000 kronor 

och som högst 190 000 kronor, baserat på att nio kommuner deltar (liksom i Lupp 
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2017 och Lupp 2020). Om Göteborgs Stad skulle välja att delta anpassas priset 

utifrån stadens önskemål om hur uppdraget utformas med avseende på kommunens 

större antal skolor och kommunområden.   

Priset är exklusive moms. Priset inkluderar kostnader för löner, overhead-påslag, 

lokaler och förtäring vid gemensamma sammankomster. 

Kostnaden kommer att faktureras vid tre tillfällen, enligt fördelningen nedan, men 

både tidpunkt och fördelning kan justeras utifrån kommunens önskemål: 

- maj 2023 (projektstart): cirka 20 procent av totala kostnaden 

- dec 2023: cirka 40 procent av totala kostnaden 

- nov 2024: resterande 40 procent av totala kostnaden. 

Besked om deltagande 

Ett besked om kommunernas deltagande önskas senast den 1 december 2022.  

Avtal tecknas senast 15 mars 2023.  

Beskedet meddelas per epost till Åsa Nilsson: asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se.  

Välkomna med eventuella frågor!  

Kontaktuppgifter 

Åsa Nilsson 

analytiker vid Göteborgsregionen, FoU i Väst 

tfn: 031-335 51 98  

epost: asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-08-29 KS 2022/332 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Medlemsbidrag till Samordningsförbundet Södra Vänern 2023 
 
Dnr KS 2022/332 
 
Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2022 har samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, 
Grästorp ombildats och har bytt namn till Samordningsförbundet Södra Vänern och 
ansvarar för den finansiella samordningen i kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla 
Edet och Grästorp. Medlemmar i förbundet efter 1 januari 2022 är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Trollhättan, 
Vänersborg, Lilla Edet och Grästorp. Till den finansiella samordningen läggs från varje 
medlemspart ett resursbidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och 
samverkansarbete. 
 
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden 
för 2023. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen 
behöver berörd kommun meddela samordningsförbundet om resurstilldelning för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Medlemsbidrag till Samordningsförbundet Södra Vänern 2023 
Beslutsunderlag Finsam medelstilldelning 2019-06-14 
Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag om medlemsbidrag 2023 uppgår till 277 500 kr vilket är något högre än 2022 
som uppgick till 276 000 kr. Medlen avsätts i kommunstyrelsens budget för 
föreningsbidrag 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner äskande om medlemsbidrag motsvarande 277 500 kr år 
2023 till samordningsförbundet Södra Vänern 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
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Beslut expedieras till 
Samordningsförbundet Södra Vänern 
Ekonomichefen 
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Till samordningsförbunden Försäkringskassans VO-

chefer, områdeschefer, 
stabschefer, Nationella rådet, Nationella 
rådets arbetsgrupp        

 

Hej! 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden för 2023. 
För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen (se bilaga) behöver vi er 
hjälp med uppgift om vad berörd kommun/berörda kommuner och region planerar att avsätta för 
respektive samordningsförbund för 2023.  

Svar lämnas 

Svar lämnas i bifogad excelfil som mailas till berörd stabschef enligt nedan senast den 31 augusti 
2022. Eventuella frågor om medelstilldelningen eller med anledning av detta meddelande mailas till 
berörd stabschef.  

Camilla Napik, e-post camilla.napik@forsakringskassan.se (VO Syd, VO Väst) 
Magnus Engberg, e-post magnus.engberg@forsakringskassan.se (VO Stockholm, VO Mitt) 
Lars Andersson, e-post lars.andersson1@forsakringskassan.se (VO Nord) 

Fördelning 

I bilaga framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt parametrar i 
grundmodellen. Vid den preliminära första tilldelningen beaktas de två första parametrarna i 
grundmodellen. 

• För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning om 
400 tkr.  
 

• Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent 
försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. 
Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande 
samverkansinsatser i ett område.  

Den sista parametern, se nedan, beaktas först i senare skede. 

o I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning från ett år till 
nästa.  

Faktorer som påverkar 

Liksom inför 2022 finns ett antal faktorer som kan påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till 
enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i bifogad bilaga. 

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2023 
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- Storleken på bidraget från kommuner och regioner 
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är vår ambition att kunna lämna preliminära uppgifter om 
medelstilldelning per förbund i slutet på september.  

 

Med vänlig hälsning 

FÖRSÄKRINGSKASSAN 

Michael Boman 
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 Datum  

 2019-06-14  
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Försäkringskassans inläsningscentral 
839 88 Östersund 

0771-524 524  738-8036 

Internet Kundcenter för partner  Org.nr 

www.forsakringskassan.se 0771-17 90 00  202100-5521 

 

Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning 
 
Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska 
resurserna till den finansiella samordningen. Regioner och kommuner bidrar med var 
sin fjärdedel. Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för 
finansiell samordning genom samordningsförbunden. 
 
Bearbetning utav statistik från Statistiska centralbyrån 
För att skapa en beräknad fördelning per förbund använder vi oss av statistik inhämtad 
från SCB. De två komponenterna som används i fördelningsmodellen är Invånarantal 
och Försörjningsmått. 

 I beräkningsvariabeln ”NklBer INV” görs en andelsberäkning utav 
invånarantalet för samtliga i fördelningsmodellen ingående förbunds 
upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där det finns 
ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet tillgodoser en andelsmässig 
fördelning mellan samtliga samordningsförbund. 
 

 I beräkningsvariabeln ”NklBer Försörjningsmått” görs en andelsberäkning 
utav försörjningsmåttet för samtliga i fördelningsmodellen ingående 
förbunds upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där 
det finns ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet ger en andelsmässig 
fördelning mellan samtliga samordningsförbund. 

 

 I beräkningsvariabeln ”Nyckeltal Viktad” sker en sammanvägning av ovan 
två framräknade variabler (invånarantal och försörjningsmåttet). I 
sammanvägningen ges de två delarna den typen av viktning som 
fördelningsmodellen föreskriver, det vill säga invånarantalet ”väger” 25 % 
och försörjningsmåttet ”väger” 75 %. I detta nyckeltal framgår med andra 
ord den andel utav landets totala samordningsförbund som det aktuella 
förbundet utgör – enligt fördelningsmodellen. 

 
Försörjningsmåttet står i relation till den nyckeltalsberäkning som gjorts för hela 
landet. Om ett förbunds försörjningsmått står helt stilla – är inte det detsamma som 
att tilldelningen nödvändigtvis blir densamma. Det är förhållandet relaterat till alla 
andra kommuner som är det intressanta, med andra ord om situationen förändras i 
andra kommuner kan den relativa andelen komma att påverkas.  
 
Processen 
 

A) I juni månad går mail ut till alla samordningsförbund om en första preliminär 
fördelning från den statliga medelstilldelningen för kommande år. Sifforna 
som redovisas visar vad förbunden kan få enligt parametrarna i 
grundmodellen (bas för grundtilldelning om 400tkr, fördelningsnycklarna 75 
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procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i 
förbundens geografiska område). Den sista parametern i modellen, en spärr 
så att ett förbund får maximalt 10 procents minskning från ett år till nästa 
beaktas först i ett senare skede.  

 
B) Förbunden kommer in med svar gällande önskad statlig tilldelning baserad 

på information om hur mycket kommuner och regioner kan matcha samt 
vad förbundet är i behov av senast den 31 augusti.  

 
C) En ny preliminär fördelning tas fram baserad på inlämnad information samt 

att den sista grundförutsättningen i fördelningsmodellen med maximal 10 % 
minskning från ett år till ett annat beaktas. Den andra preliminära 
fördelningsmodellen skickas ut till förbunden under september månad. 
Förbunden kan då inkomma med ny information fram till vecka 42. 

 
D) Den slutgiltiga fördelningen kommuniceras ut till förbunden under hösten 

efter det att budgetpropositionen presenterats.  
 
Exempel 1  
 
Förbund A hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 3,0 Mkr. 
I juni 2018 får förbund A besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej 
hänsyn taget till 10 procent). Förbund A får preliminärt besked om att 
fördelningsmodellen genererar en tilldelning för förbundet på 2,0 miljoner kronor 
avseende 2019. Förbund A frågar då hur mycket kommunen och regionen kan 
matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan. 
 
Förbund A inkommer med besked om att Kommun och Region budgeterar en 
tilldelning till förbundet på samma nivå som tidigare år, dvs totalt 3,0 Mkr från 
Kommun och Region totalt. 
 
Förbund A får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 2,7 miljoner 
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent 
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha 
med. 
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den 

fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt 

ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var 

”berättigade till”.  

I fallet ovan har förbundet en slutlig tilldelning för 2019 som ligger 0,7 Mkr högre än 

den första preliminära. Med andra ord har 10 %-spärren verkat som garant för att 

förbundet som på grund av historik har en högre tilldelning än proportionerlig 
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storlek, inte tvingas krympa på ett sätt som skulle äventyra pågående verksamheter 

i förbundet.  

Exempel 2 
Förbund B hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 5 Mkr. I juni 
2018 får förbund B besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej 
hänsyn taget till 10 procent). Förbund B får preliminärt besked om att de kommer 
att få 8 miljoner kronor avseende 2019. Förbund B frågar då hur mycket kommunen 
och regionen kan matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan. 
Kommunen och region kan matcha med 3 miljoner vardera, 6 miljoner kronor 
tillsammans.  
 
Förbund B får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 6 miljoner 
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent 
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha 
med. 
 
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den 

fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt 

ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var 

”berättigade till”. 

I fallet ovan har förbundet fått 2 miljoner kronor mindre. Detta då kommun och 
region ej kunde matcha grundmodellens tilldelning.  
 
När används det egna kapitalet i processen 
Det egna kapitalet är inte med som en av grundparametrarna i fördelningsmodellen 
utan hanteras beroende på de tre olika scenarion som kan uppstå vid fördelning av 
de statliga medlen. Det egna kapitalet kan komma att beaktas i två av dessa 
scenarion: 
 
 

1. Det är ett överskott av medel efter det att budgetfördelningen skett utifrån 
vad kommuner och regioner kan matcha eller om förbund lämnar tillbaka 
medel sent i processen. (scenario 2) 

 

Om medel kvarstår efter budgetfördelningen kommer Försäkringskassan att ge 
förbunden möjlighet att ansöka om ytterligare medel, så kallade ofördelade medel. 
Ytterligare statliga medel utbetalas i de fall kommun och regioner kan matcha med 
motsvarande belopp.  

Hänsyn tas till: 

1. Ansökan om ytterligare medel  
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2. Stort eget kapital beaktas1 

 
2. När förbunden sammanslaget ansöker om mer statliga medel än som finns 

att fördela efter att alla parametrar i grundmodellen beaktats. (Scenario3) 
 

Underskott av medel kan uppstå då 10 procents spärren enligt parameter 3 blir 
högre än 10 procent. Detta scenario kulle kunna infalla om exempelvis fler 
kommuner ansluter sig till förbund och de statliga medlen inte räcker för att kunna 
beakta maximal 10 % minskning från ett år till ett annat.  

Hänsyn tas till: 

1. Stort eget kapital beaktas2 
2. 10 procents spärren justeras3  

 
Hur går det att planera långsiktigt med modellen 
Alla förbund kan planera sin budgettilldelning långsiktigt på ett övergripande plan. 
Har ett förbund tagit emot en mindre tilldelning än det fått i idealfördelningen kan 
förbundet om regioner och kommuner signalerar att de kan matcha med ett högre 
belopp till nästkommande år tänka att de troligtvis kommer att få en högre 
tilldelning.  
Har ett förbund fått medel enligt idealfördelningen ett år kan förbundet tänka att 
fördelningen till året efter kommer vara i ungefär samma storhet. 
Har ett förbund tagit emot mer pengar än vad den ideala fördelningen föreslår året 
innan då 10 % spärren slagit in kan förbundet tänka att de med stor sannolikhet 
kommer att få en minskad fördelning året efteråt. Denna minskning ska maximalt 
vara på 10 %.  
Ovan förutsätter att regeringen ger finansiell samordning samma budget som 
föregående år. Parametrar som förändring i invånarantal, försörjningsmått, antal 
kommuner och regioner som deltar påverkar också fördelningen från år till år.  
 
 

 

 
 

                                                 
1 Stort eget kapital kommer att beaktas och vid behov reducera medelstilldelningen utifrån de ekonomiska förutsättningar som 

råder vid fördelningstillfället. Uppgiften om eget kapital hämtas från årsredovisningen. Nationella rådet har 2013 tagit fram 

rekommendationer om rimlig storlek på sparade medel/eget kapital. Beräkningsmodellen/trappa, finns på www.finsam.se.  

2 Se tidigare fotnot. 

3 10-procents spärr kan vid behov justeras utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder vid fördelningstillfället. Om 
justering blir aktuell kommer kommunicering med förbunden att ske.  
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