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Kommunstyrelsen 2020-08-19 Ärende: KS/2019-0682

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2020-08-26
Tid: 13.00–18.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
13:00-15:00 Workshop KS-nämndmål 2021
15:00-15:30 Kurt Dahlberg och Skateklubben
16:00-16:10 Maria Kvarnbäck
16:30-17:00 Michael Olsson
17:00-17:15 Roland Kindslätt
17:15-17:30 Carsten Sörlie och Carina Dalenius
17:30- Terése Lomgård

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Workshop - kommunstyrelsens nämndmål 2021

2 Skateparken - information KS/2018-0412 Kurt Dahlberg

3 Svar på - Motion om vikariesituationen på bl.a. 
Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

KS/2019-0067

4 Svar på - Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, från Liberalerna

KS/2019-0107

5 Svar på - Motion om internatskola på Koster 
från Dag Wersén (M)

KS/2019-0171

6 Svar på - Motion om att uppmärksamma 100 år 
av kvinnlig rösträtt

KS/2019-0227 Maria Kvarnbäck

7 Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0423

8 Svar på - Motion om utveckling av 
skolutbildningen och besöksnäringen i 
Strömstads kommun från Moderaterna

KS/2019-0586

9 Svar på - Motion om tillsättning av tjänsten som 
näringslivsutvecklare från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

KS/2020-0115
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

10 Föreskrift om eldningsförbud och skärpt 
eldningsförbud

KS/2020-0416 Michael Olsson

11 Policy för dagvattenhantering KS/2019-0655 Michael Olsson

12 Reviderad Plan- och bygglovstaxa KS/2020-0417 Michael Olsson

13 VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet KS/2020-0410 Roland Kindslätt

14 Förslag på ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst

KS/2020-0288 Carsten Sörlie

15 Tolkförmedling Västs budget och 
verksamhetsplan för 2021-2023

KS/2020-0288 Carsten Sörlie

16 Begäran om omfördelning av medel för 
utveckling av centrala system i 
Kommunledningsförvaltningen

KS/2020-0371 Carsten Sörlie/Carina 
Dalenius

17 Transport avlidna Koster och andra öar KS/2020-0399 Mats Brocker, Terése 
Lomgård

18 Anmälningsärenden

Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Andreas Nikkinen (MP)



Strömstad Skateboardklubb 
Strömstad 
Skatepark 

 

   

Varför är vi här? 
Skateboardåkningen i Strömstad har varit 
mer eller mindre aktuell de senaste 40 åren. 

De senaste 5 åren har actionsportåkningen 
ökat kraftigt och den gamla träparken slits i 
takt med intresset. 

2018 börjar en långtida dröm gå mot en 
verklighet då en ny betongpark börjar 
diskuteras. 

Dryga två år, ett antal skateskolor, utflykter 
och aktivitetsdagar senare har vi samlat ihop 
över 6,5 miljoner kronor från tre olika hjältar. 

● 4 395 000 :- Allmänna arvsfonden 
●     400 000 :- Riksidrottsförbundet 
● 1 750 000:- Strömstad kommun 

Ursprungligen budgeterade vi 
entreprenaden till 5 miljoner kronor.  
Då med tanken om att Strömstad kommun 
skulle bygga och därmed kunna lyfta 
momsen.  

Sedan dess har vi blivit klokare och genom 
flertalet träffar med skateparksbyggande 
företag och två offerter har detta gjort att vi 
idag vet att det kommer bli knappa två 
miljoner dyrare än tidigare tänkt, totala 8 
miljoner. (Den tidigare budgeten låg på 6,25 
ink moms)  Varpå 1 455 000 :- saknas. 

Bygglovet är idag inskickat med färdiga 
ritningar på en 1300 kvadratmeter stor 
skatepark bredvid Circle K.  
En plats som inte bara kommer att knyta ihop 
stadens centrum och den norra-östra delen 
och gamla och unga utan även ge nytt liv åt 
Strömsvattnet och kärleksudden. Vi satsar 
på Strömstad, staden & dess invånare, med 
havet och aktivitet i centrum och livet i fokus.  



STRÖMSTADS 

KOMMUN 

Dnr: KS/2018-0412 
Upprättat 2019-10-02, rev 2019-10-09, rev 2019-11-12 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL 

Fastighetsägare 

Nyttjanderätts-

innehavare 

Nyttjanderättsområde 

§ 1

Org.m: 212000-1405 
Strömstads kommun genom dess kommunstyrelse 
452 80 Strömstad 

§ 2

Org.m: 802516-0352 
Strömstad Skateboardklubb 
c/o August Coster 

§ 3

N yttj anderättsornrådet avser del av fastigheten Strömstad 4: 16 

vilket är rödskrafferat på bilden nedan. Området omfattar en 

areal om ca 1340 kvm. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0067

KSau § 21 Svar på - Motion om vikariesituationen på 
bl.a. Strömstiernaskolan från 
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att motionens första yrkande anses besvarat då en uträkning redan gjorts av 
förvaltningen som visar att det medför en utökad kostnad på 1,5 miljon,
2. att motionens andra yrkande bifalls då förvaltningen anser att det finns behov 
av en utredning,
3. att motionens tredje yrkande anses besvarad då ett arbete med att ta fram en 
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade och 
behöriga lärare och minska sjukskrivningarna påbörjats.

Sammanfattning av ärendet
inkommit med en motion gällande att vikariesituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan.

Motionärerna föreslår:

att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på kostnaderna 
för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan, samt
att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt förstärks och
att en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast presenteras av 
förvaltningen.

Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa 
skolor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 86 att remittera motionen till Barn- 
och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 106
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 86

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att motionens första yrkande anses besvarat
2. att motionens andra yrkande anses besvarat
3. att motionens tredje yrkande avslås utifrån att dess intention anses uppfyllt.

Beslutet skickas till
Diariet







 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-11-11 Ärende: BUN/2019-0080
BUN - Grundskola och förskoleklass  
  
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Motion 2019 - Vikaresituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan (KD) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att motionens första yrkande anses besvarat 
2. att motionens andra yrkande anses besvarat 
3. att motionens tredje yrkande anses påbörjat 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande 
vikaresituationen på Strömstiernaskolan, bemanningscentralen samt fram-
tagandet av en fyraårig strategi för kunskapslyft. Motionen remitterades till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Förvaltningens beräkningar ger vid handen att tre tillsvidareanställda vikarier på 
Strömstiernaskolan skulle kosta cirka 1,5 miljoner kronor.  
 
Bemanningscentralen som hanterar vikarier inom Strömstads kommun ligger 
organisatoriskt under socialnämnden, varför barn- och utbildningsnämnden 
formellt inte kan hantera frågan om utredning. Däremot ser barn- och utbildnings-
förvaltningen ett behov av översyn för att optimera vikarehanteringen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
identifiera utvecklingsområden i skolverksamheterna. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har under hösten 2019 tillsammans med nämndens arbetsutskott 
och fackliga företrädare startat ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi 
för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade lärare och minska 
sjukskrivningarna. Arbetet förväntas vara klart under första delen av våren 2020.   

 

 
Ärendet 
Kristdemokraterna i Strömstad har den 21 januari 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige gällande bland annat vikaresituationen på Strömstierna-
skolan.  
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Motionen behandlads av kommunfullmäktige den 14 februari 2019 och 
remitterades till barn- och utbildningsförvaltningen för yttrande.  
 
I Kristdemokraterna motion finns tre med tre yrkanden:  
 

1. Kristdemokraterna yrkar att skolförvaltningen gör en ekonomisk 
sammanställning, kalkyl, på kostnaderna för i första hand 3 fasta 
lärarvikarier på Strömstiernaskolan.  

2. Vidare yrkar vi att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds 
samt förstärks och  

3. att en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast 
presenteras av förvaltningen.   
 

Ekonomisk sammanställning tillsvidareanställda vikarier 

Förvaltningens beräkningar för tre tillsvidareanställda vikarier på Strömstierna-
skolan utgår från en medellön per månad på 42 820 kr. Inklusive sociala avgifter är 
månadskostnaden 42 249 kr, vilket motsvarar en årskostnad på 506 992 kr. Det 
innebär att tre tillsvidareanställda vikarier på Strömstiernaskolan skulle kosta cirka  
1 520 976 kr/år.  

Genomlysning och utredning av bemanningscentralen, samt förstärkning 

I Strömstads kommun är det enligt nämndsreglementena socialnämnden som har 
ansvaret för bemanningscentralen. Verksamheten ligger därför organisations-
mässigt under socialförvaltningen. Bemanningscentralen samordnar dock vikarie-
hanteringen för både socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
respektive verksamheter.  

I och med att bemanningscentralen enligt reglementet sorterar under social-
nämnden är det inte barn- och utbildningsnämndens ansvar att formellt hantera 
frågan. Däremot gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att det 
finns behov av att göra en översyn för att optimera vikarehanteringen inom 
nämndens verksamheter.   

Strategi för kunskapslyft 

Barn- och utbildningsnämndens har ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) både på 
huvudmanna- liksom på enhetsnivå inom skolverksamheterna. Föregående läsårs 
kvalitetsarbete finns sammanfattade i budgetskrivelsen i form av en handlingsplan 
där mål och åtgärder finns beskrivna för 2020.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2019 tillsammans med 
nämndens arbetsutskott och fackliga företrädare startat ett arbete med att ta 
fram en långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen 
legitimerade och behöriga lärare och minska sjukskrivningarna. Arbetet förväntas 
vara klart under första delen av våren 2020.   
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Beslutsunderlag 
Motion från Kristdemokraterna 
Protokoll KF 
Tjänsteskrivelse 
  

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef och utredare 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-19210 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0067

KF § 86 Motion om vikariesituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har 
inkommit med en motion gällande att vikariesituationen på bland annat 
Strömstiernaskolan.

Motionärerna föreslår:

att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på kostnaderna 
för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan, samt .

att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt förstärks och att 
en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast presenteras av 
förvaltningen.

Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa 
skolor.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-20

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0107

KSau § 179 Svar på - Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första attsats och

att anse övriga attsatser i motionen besvarade.

Sammanfattning av ärendet
Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en 
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda.

Motionärerna föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden:

att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och 
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga

att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under 
vårterminen 2019

att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen:

•          Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från 
höstterminen 2019.

•          Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges 
fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret 
2019/2020.

•          Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och 
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för rekrytering av 
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från 
höstterminen 2019.

•          Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade 
arbetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från läsåret 2019/2020.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-23 § 75
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 88
Motionen

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen. Motionens huvudsyfte är att skapa incitament till högre 
måluppfyllelse och nå högre kunskapsresultat inom kommunens barn- och 
skolverksamhet. I kommande målarbeten föreslås nämnden tydliggöra vilka 
måltal man önskar för de indikatorer som följer upp barn- och elevers kunskaps 
resultat.

Motionen anses i övrigt vara besvarad, utifrån förvaltningens förklaring till nuläge 
och arbetssätt kring motionens övriga yrkanden.

Beslutet skickas till
Diariet





STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (4)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-29 Dnr: BUN/2019-0081
BUN - Administrativ avdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion – säkerställa att KFs vision, mål och värderingar för 
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
att bifalla motionen. Motionens huvudsyfte är att skapa incitament till högre 
måluppfyllelse och nå högre kunskapsresultat inom kommunens barn- och 
skolverksamhet. I kommande målarbeten föreslås berörda nämnder tydliggöra 
vilka måltal man önskar för de indikatorer som följer upp barn- och elevers 
kunskapsresultat. 

Motionen anses i övrigt vara besvarad, utifrån förvaltningens förklaring till nuläge 
och arbetssätt kring motionens övriga yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Strömstad har lämnat in en motion kopplad till kommunfullmäktiges 
Vision 2030, Alla ska lyckas i skolan, med förslag till åtgärder för skolutveckling. I 
motionen yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige ger barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla skolverksamheten med mål om att öka 
kunskapsmålen i skolan. 

Ärendet
Ledamöterna Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-
Robert Hansson (L), Helena L´Estrade (L) samt Jennie Persson (L) lämnade den 1 
februari 2019 in en motion till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för 
utveckling av skolverksamheterna i Strömstads kommun. Kommunfullmäktige 
hanterade motionen den 14 februari 2019 och beslutade att remittera den till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Ärendet togs upp på barn- och 
utbildningsnämnden 2019-12-12 då ärendet remitterades tillbaka till 
förvaltningen för komplettering. 

Förvaltningens svar på motionens yrkanden
Motionen lämnades in 2019-02-01 och under den tid som gått sedan dess har ett 
flertal processer inom såväl kommunens organisation som inom barn- och 
utbildningsförvaltningen inletts, som stödjer den utveckling som efterfrågas av 
motionärerna. 

Den 29 maj genomförde tjänstemän från förvaltningen ett fördjupat samtal med 
två av motionens författare för att få en bättre förståelse för motionens 
grundläggande syfte och bakomliggande tanke. Denna dialog mynnade ut i en 
ökad förståelse kring motionens huvudsyftet: skapa incitament för högre 

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-29 Dnr: BUN/2019-0081
BUN - Administrativ avdelning

kunskapsresultat genom ett antal åtgärder som beskrivs genom följande tre 
yrkanden:

1. Att fastställa konkreta mätbara mål för förskolor, skolor, gymnasium och 
vuxenutbildning 

De åtgärder som motionen föreslår har som syfte att höja kvaliteten på 
undervisningen och leda till högre kunskapsresultat. Förvaltningen har sedan 
tidigare ett antal nyckeltal/indikatorer som följs upp kontinuerligt och som 
rapporteras till nämnd i samband med delårsrapporter. En huvuddel av dessa 
nyckeltal följer nationella indikatorer och möjliggör jämförelser mellan 
Strömstads och andra kommuners skolverksamheter.

Det går att utveckla indikatorerna för kunskapsmålen och sätta tydliga 
etappmål som följs upp årligen. Flertalet av de kunskapsmål (meritvärden, 
betygspoäng, betygssnitt, andel minst godkända, andel slutförda kurser, 
andel högskolestudenter m.fl.) som föreslås av motionen är möjliga att 
införliva i nämndernas målarbete när nya nämndmål ska beslutas under 
september månad. Den föreslagna förenklingen av kommunens målstruktur 
med två åriga etappmål (som förväntas beslutas av kommunfullmäktige i 
juni), ligger väl i linje med att nämnderna sätter styrtal som i etapper ökar 
kunskapsmålen för skolverksamheten.  

2. Förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever

Det är viktigt att förankra det förändringsarbete som sker inom förvaltningen, 
detta görs framförallt via månatliga arbetsplatsträffar där samtliga 
medarbetare deltar. De nya nämndmål som antas under hösten 2020 för åren 
2021-2022 ska implementeras genom förvaltningens personal och pedagoger, 
därför är det viktigt att målen konkretiseras i samverkan med personalen som 
leder till aktiviteter och åtgärder som följs upp kontinuerligt. Detta genomförs 
framförallt genom årliga verksamhetsplaner och som följs upp i budgetarbetet 
och via styrtal/indikatorer. 

Genom en ökad ambition som tydliggörs i styrtalen vill motionens författare 
skapa incitament och motivation för lärare och elever att sträva efter högre 
kunskapsnivåer. En tydlig målbild och individuella uppföljningar mot målbilden 
kan bidra till en ökad förståelse och insikt för helhetsbilden för såväl lärare, 
elever som vårdnadshavare.  

3. Att genomföra följande åtgärder för nå målen: 

a. Införa individuella handlingsplaner samtliga barn och elever från 
höstterminen 2019

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga 
individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per 
år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den individuella 
utvecklingsplanen är ett stöd som ska hjälpa lärarna att följa upp alla 
elevers kunskapsutveckling och behov av stöd på rätt sätt. För elever i 
årskurser som får betyg så genomförs individuell uppföljning och 
åtgärder i samband med de årliga utvecklingssamtalen. Att hantera 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 3 (4)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-29 Dnr: BUN/2019-0081
BUN - Administrativ avdelning

ytterligare enskilda handlingsplaner i samtliga årskurser ses inte som 
möjligt att genomföra. 

b. Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt från 
fullmäktiges fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga 
mätningar genomförs från läsåret 2019/2020.

Se svar på yrkanden 2, nya nämndmål och etappmål med fler 
indikatorer som följs upp kontinuerligt. Barn- och skolverksamhet 
arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för uppföljning 
av resultat, kvalitet och mål. 

c. Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer 
och medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för 
rekrytering av barn/elever och i den egna enhetens resultat. 
Resultatenheter inför från höstterminen 2019. 

De ekonomiska resultaten följs upp på enhetsnivå, såväl som på 
verksamhets- och förvaltningsnivå. 

Kunskapsmål och andra mål följs också upp på enhetsnivå, men kan 
av sekretesskäl vid små enheter/små klasser inte göras officiella. Så 
dessa resultat är inte synliga i öppna statistikdatabaser såsom 
kolada.se. Förvaltningen hänvisar till åtgärder som föreslås under 
punkt 1) samt 3 b).

d. Förbättra effektivitet i bemanning och lokalutnyttjande genom 
ändrade enhetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från 
läsåret 2019/2020. 

Under 2019 och våren 2020 har förskolan under en testperiod använt 
digitala verktyget Time Care, som optimerar verksamhetens 
bemanningsplanering, med syfte att öka effektivitet och spara 
resurser. Time Care används idag av socialförvaltningen för 
bemanningsplanering, med det finns andra program på marknaden 
som är specifikt anpassat för barn- och utbildning och som kanske 
skulle vara än mer optimala för våra verksamheter. Förvaltningen 
avser att fortsatt arbeta med att försöka hitta en modell för bättre 
effektivitet i bemanningen. 

När det gäller lokalnyttjande så bör lokalutnyttjandet utvärderas på 
ett förvaltningsövergripande plan, så att kommunens lokaler kan 
nyttjas optimalt. Efterfrågan på en central lokalstrateg med detta 
uppdrag är hög hos samtliga förvaltningar. Lokalfrågor inom barn- 
och utbildningsförvaltningen följs upp varje år, när barn- och 
elevantalet för kommande år summeras – då matchas denna statistik 
mot befintliga lokalutrymmen. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
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Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kunskapsnivån kan på många sätt påverka barn och ungas utvecklingsmöjligheter. 
Kommunernas barn- och skolverksamheter kan i hög grad påverka denna 
utveckling i positiv riktning med rätt förhållningssätt, metoder och pedagogik. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.

Folkhälsoperspektiv
Se kommentar under barnperspektivet. 

Juridiskt perspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.

Miljöperspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Motion, 2019-02-01
Protokoll KF
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
BUN § 107, 2019-12-12
Tjänsteskrivelse 2020-05-29

Lisbeth Lunneryd
Kvalitetscontroller
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Helene Evensen
Tf förvaltningschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ärendet
ks.diarium@stromstad.se
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KS/2019-0107

KF § 88 Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, Mål och 
Värderingar för utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, från 
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en 
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda.

Motionärerna föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden:

att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och 
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga

att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under 
vårterminen 2019

att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen:

• Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från 
höstterminen 2019.

• Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges 
fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret 
2019/2020.

• Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och 
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för rekrytering av 
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från 
höstterminen 2019.

• Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade 
arbetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från läsåret 2019/2020.

Beslutsunderlag
Motion 2019-02-01

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-01-22

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0171

KSau § 22 Svar på - Motion om internatskola på Koster 
från Dag Wersén (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Gymnasieutbildningen i Sverige regleras, liksom det offentliga skolväsendet i 
övrig, av Skollagen (2010:800). Till detta finns också olika förordningar, bland 
annat Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:125). 
Dessa bestämmelser innebär begränsade möjligheter för huvudmannen att 
utforma utbildningen till innehåll och form.

Motionsställaren Dag Wersén skisserar i sitt förslag om internatskola med 
inriktning mot hav, havsbruk, miljö och ekologi. En internatskola är en 
utbildningsform där elevens boende och skolgång är integrerad till en helhet. 
Förordningen om riksinternatskolor (2011:525) upphävdes 2016, vilket innebär att 
det inte längre finns några statsbidrag för denna utbildningsform.

Mot bakgrund av den förändrade lagstiftningen kring internatskolor 
görs bedömningen att det inte är möjligt för huvudmannen att starta en 
internatskola på Koster.

Sammanfattning av ärendet
Dag Wersén (M) inkommit med en motion där de förslår att Strömstads kommun 
skall utreda om det är möjligt att inrätta en internatskola på Koster med inriktning 
på hav, havsbruk, miljö och ekologi enligt de riktlinjer som anges i denna motion 
eller enligt bättre riktlinjer som kan framkomma som resultat av utredningen.

Denna motion har tre syften:

l. Bidra till att uppfylla kommunens Vision 2030 ifråga om skolutbildningen i 
kommunen.
2. Skapa en helårsverksamhet på Koster med ett flertal arbetstillfällen som 
underlag för bl.a. ökat helårsboende på Koster av personer i ung och aktiv ålder.

3. Öka möjligheterna till boende sommartid på Koster för turister och 
sommararbetande personal.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 99 att remittera motionen till Barn- 
och utbildningsnämnden.
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 99

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Cederbratt (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskott föreslår att bifalla eller avslå motionen och 
finner att arbetsutskottet föreslår att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss 2019 - Motion om internatskola på Koster (M) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 

1. att föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 

Sammanfattning ärendet 
Ledamoten Dag Wersén (M) lämnade i februari 2019 in en motion angående 
internatskola på Koster till kommunfullmäktige. Den 3 mars 2019 behandlades 
motionen av kommunfullmäktige, som remitterade den samma till barn- och 
utbildningsnämnden för yttranden.  
 
I sin motion yrkar Dag Wersén att: 
 

- Strömstads kommun skall utreda om det är möjligt att inrätta en 
internatskola på Koster med inriktning på hav, havsbruk, miljö och ekologi 
enligt de riktlinjer som anges i denna motion eller enligt bättre riktlinjer 
som kan framkomma som resultat av utredningen. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens kommentarer 
Gymnasieutbildningen i Sverige regleras, liksom det offentliga skolväsendet i 
övrig, av Skollagen (2010:800). Till detta finns också olika förordningar, bland 
annat Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:125).  
Dessa bestämmelser innebär begränsade möjligheter för huvudmannen att 
utforma utbildningen till innehåll och form.  
 
Motionsställaren Dag Wersén skisserar i sitt förslag om internatskola med 
inriktning mot hav, havsbruk, miljö och ekologi.  En internatskola är en 
utbildningsform där elevens boende och skolgång är integrerad till en helhet. 
Förordningen om riksinternatskolor (2011:525) upphävdes 2016, vilket innebär att 
det inte längre finns några statsbidrag för denna utbildningsform.  
 
Mot bakgrund av den förändrade lagstiftningen kring internatskolor gör barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att det inte är möjligt för huvudmannen 
att starta en internatskola på Koster. Utifrån detta föreslår barn- och utbildnings-
förvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om utredning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på motionsställarens intentioner 
om att öka samarbetet med mellan skolan och exempelvis Naturum på Koster.  
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 2019-11-11 Ärende: BUN/2019-0120
  
  
 

 

Beslutsunderlag 
Motion 
Protokoll KF 
Tjänsteskrivelse 
 
  

Lisbeth Lunneryd 
Administrativ chef 
0526-19467 
Lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Nicklas Faritzon 
Förvaltningschef 
0526-19210 
nicklas.faritzon@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
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 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0171 

KF § 99 Motion om internatskola på Koster från Dag 
Wersén (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna i Strömstad har genom Dag Wersén (M) inkommit med en 
motion där de förslår att Strömstads kommun skall utreda om det är möjligt att 
inrätta en internatskola på Koster med inriktning på hav, havsbruk, miljö och 
ekologi enligt de riktlinjer som anges i denna motion eller enligt bättre riktlinjer 
som kan framkomma som resultat av utredningen. 

Denna motion har tre syften: 

l. Bidra till att uppfylla kommunens Vision 2030 ifråga om skolutbildningen i 
kommunen. 

2. Skapa en helårsverksamhet på Koster med ett flertal arbetstillfällen som 
underlag för bl.a. ökat helårsboende på Koster av personer i ung och aktiv ålder. 

3. Öka möjligheterna till boende sommartid på Koster för turister och 
sommararbetande personal. 

Beslutsunderlag 
Motion från Dag Wersén 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar bifall till att motionen remitteras till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Dag Wersén 
Barn- och utbildningsnämnden 
Diariet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0227

KSau § 180 Svar på - Motion om att uppmärksamma 100 
år av kvinnlig rösträtt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt 
program för firande av demokratin 100 år.

Sammanfattning av ärendet
Runt om i hela landet högtidlighålls demokratins 100-årsjubilieum, Sveriges 
riksdag har i ett särskilt program tagit fram ett gediget informationsmaterial och 
uppmärksammar särskilt frågan om allas och lika rösträtt 2019-2022. Marielle 
Alvdal har föreslagit att Strömstads kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig 
rösträtt såsom en milstolpe i demokratins historia. Detta är tänkt att ingå som en 
programpunkt i ett mindre, lokalt program för att högtidlighålla demokratin 
(såsom svar på motion från centerpartiet, bifallen i kommunfullmäktige i 
september 2019. Ks 2019/0051). Motionen kan anses som besvarad genom 
pågående arbete med det lokala programmet. Kvinnlig rösträtt kommer där att 
uppmärksammas vid ett särskilt tillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 133
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 108
Motionen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

 Att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt 
program för firande av demokratin 100 år

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-20 Ärende: KS/2019-0227
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt från 
Feministiskt initiativ

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

- Att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt 
program för firande av demokratin 100 år

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ har via Marielle Alvdal föreslagit att Strömstads kommun 
uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt såsom en milstolpe i demokratins 
historia. Motionen kan anses som besvarad genom pågående arbete med att 
högtidlighålla demokratin 100 år (motion från centerpartiet, Ks 2019/0051), 
bifallen i kommunfullmäktige i september 2019. Kvinnlig rösträtt kommer där att 
uppmärksammas vid ett särskilt tillfälle. 

Ärendet
Runt om i hela landet högtidlighålls demokratins 100-årsjubilieum, Sveriges 
riksdag har i ett särskilt program tagit fram ett gediget informationsmaterial och 
uppmärksammar särskilt frågan om allas och lika rösträtt 2019-2022. Marielle 
Alvdal har föreslagit att Strömstads kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig 
rösträtt såsom en milstolpe i demokratins historia. Detta är tänkt att ingå som en 
programpunkt i ett mindre, lokalt program för att högtidlighålla demokratin 
(såsom svar på motion från centerpartiet, bifallen i kommunfullmäktige i 
september 2019. Ks 2019/0051). Motionen kan anses som besvarad genom 
pågående arbete med det lokala programmet. Kvinnlig rösträtt kommer där att 
uppmärksammas vid ett särskilt tillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20200519

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Marielle Alvdal; marielle.alvdal@stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-08

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0227

KSau § 133 Motion: om att uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till kommundirektören för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att uppmärksamma 100 år 
av kvinnlig rösträtt och föreslår 
att Strömstad kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tilldela ansvar för firandet till lämplig 
funktion.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 108 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Marielle Alvdal
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 108

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
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 KS/2019-0227 

KF § 108 Motion om att uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att uppmärksamma 100 år 
av kvinnlig rösträtt och föreslår 

att Strömstad kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tilldela ansvar för firandet till lämplig 
funktion. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



 

 

 

Motion: Uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt! 
 

År 2019 har de flesta kvinnor i Sverige haft rösträtt i hundra år. Feministiskt initiativ anser att det 
är något som bör uppmärksammas med såväl pompa och ståt, som med historisk folkbildning av 
hur vägen dit sett ut och det faktum att det finns medborgare i Sverige som inte fick denna 
rättighet förrän många år senare. 
 
Vi ser anledning till flera kommande tillfällen att fira rösträtt för alla, men ser det som givet att 
just denna milstolpe uppmärksammas. I samband med detta firande önskar vi också att även det 
sista beslutet som gav en allmän rösträtt för samtliga medborgare över 18 år uppmärksammas, då 
det år 2019 även är 30 år sedan myndighetskravet avskaffades. 
 
Vi hoppas att vi i Strömstad gemensamt kan besluta att fira denna historiska milstolpe i demokratins 
anda. 
 
Lämpliga att ansvara för firandet kan vara exempelvis Kultur- och fritidsnämnden som har särskild 
kunskap om bildande och kulturella evenemang. Om motionen bifalles vore det lämpligt att 
uppmärksammandet sker runt den 24 maj, men om det inte hinns med kan det ske även senare 
under året 2019. 
 

Yrkanden 

- att Strömstad kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att tilldela ansvar för firandet till lämplig funktion 

 

Underskrivare 

Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0423

KSau § 181 Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) föreslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor. Motiven 
till förslaget är flera, bland annat att nötköttsproduktionen skapar stora utsläpp av 
växthusgaser. Motionen lyfter också fram positiva hälsoaspekter med vegetarisk 
mat och menar att man genom att avskaffa nötkött på lunch menyn fyra dagar i 
veckan kan gå från att erbjuda två lunchalternativ till endast en måltid i 
skolmatsutbudet, vilket skulle frigöra resurser och finansiering som kan användas 
inom andra områden i kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 59
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 194
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor
Medskick från Centerpartiet

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet





 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-04 Ärende: BUN/2019-0218 
BUN - Administrativ avdelning   
   
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss 2019 - Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads 
skolor (Fi) 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta  
- att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) förslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor.  

Motiven till förslaget är flera, bland annat att nötköttsproduktionen skapar stora 
utsläpp av växthusgaser. Motionen lyfter också fram positiva hälsoaspekter med 
vegetarisk mat och menar att man genom att avskaffa nötkött på lunchmenyn 
fyra dagar i veckan kan gå från att erbjuda två lunchalternativ till endast en måltid 
i skolmatsutbudet, vilket skulle frigöra resurser och finansiering som kan användas 
inom andra områden i kommunens verksamheter. 

Elisabeth Johansson (Centern) har i ett medskick till beredningen av ärendet lyft 
fram synpunkter på motionens förslag, som påtalar att ett förbud skulle drabba 
företag inom de gröna näringarna och starkt påverka de arbetstillfällen som finns 
inom branschen. Det finns också behov av betande djur i vårt landskap för att 
man ska kunna bibehålla den biologiska mångfalden i vår natur. Motionen påtalar 
att de svenska utsläppen från nötproduktionen är lägre än medelproduktionen 
och att köttkonsumtionen kan minskas genom att man kastar en mindre andel 
mat och genom att man prioriterar att köpa svenska livsmedel.  

Ärendet 
Marielle Alvdal (FI) förslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor.  

Motiven till förslaget är: 

• att nötköttsproduktionen skapar stora utsläpp av växthusgaser 
• att det finns viktiga positiva hälsoaspekter med att äta vegetariskt 
• att avskaffandet av nötkött och samtidigt gå från att erbjuda två till ett 

lunchalternativ i skolmatsutbudet, skulle frigöra resurser som kan 
användas inom andra områden i kommunens verksamheter. 

Elisabeth Johansson (C) har i ett medskick till beredningen av ärendet lyft fram 
synpunkter på motionens förslag. Medskicket beskriver kortfattat hur motionens 
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förslag skulle påverka den gröna näringen och lyfter fram vikten av betande djur i 
det svenska landskapet samt visar på flera fördelar med svenskproducerat kött i 
jämförelse med importerat kött. 

Vår livsmedelskonsumtion är en fråga som berör många branscher och 
verksamheter både lokalt, nationellt och internationellt. Dess effekter kan 
påverka miljön både positivt och negativt. Det finns en mängd forskning inom 
området, där flertalet skilda perspektiv lyfts fram; både miljömässiga och 
ekologiska, hälsoaspekter, näringslivsfrågor och arbetstillfällen, behov av 
självförsörjande livsmedelsproduktion etc.  

I nedanstående avsnitt görs endast en återkoppling på motionen utifrån de 
mandat och möjligheter som barn- och utbildningsförvaltningen och 
måltidsverksamheten kan påverka i frågan.  

Det finns olika sätt att arbeta med att minska matens klimatavtryck, detta görs 
redan idag. Nedan ges några exempel på konkreta förbättringsarbeten som 
verksamhetschefen för kommunens måltidsverksamhet bekräftar att 
verksamheten kontinuerligt arbetar med: 

• Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö, djurskydd och 
social hållbarhet. Svenskt nötkött har 60 % lägre klimatpåverkan än 
genomsnittet i världen, griskött har 50 % lägre påverkan.  

• Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika livsmedel 
såsom linser, baljväxter. Dryga ut köttfärssåsen eller grytan. Bönor, linser, 
kikärtor ger bara en bråkdel så stor klimatpåverkan som kött. 

• Ökad användning av frukt och grönsaker, som tål att lagras och varieras 
efter säsong. 

I de skolmåltider som serveras i nuläget erbjuds fisk 1 dag/vecka, helt vegetariskt 
skollunch 1 dag/vecka, resterande 3 dagar är det kött som är huvudkomponent. 
Vilken typ av kött som serveras varierar mellan nötkött, kyckling, fläskkött. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Barnkonventionens artiklar 3, 6, 24 och 27 berör rättigheter som skulle kunna 
beröras av motionens förslag. Det handlar om att beslut ska tas utifrån barnets 
bästa, att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, rätt till bästa möjliga 
hälsa och rätt till skälig levnadsstandard gällande mat. 

Matvanor har stor betydelse för barns hälsa. Måltiderna i skolan ska ge energi och 
näring som eleverna behöver för att växa, utvecklas och orka med skolarbetet. En 
näringsriktig skollunch som hamnar i magen är extra viktig för elever som inte äter 
så bra hemma.  

För att alla skolelever ska kunna äta en näringsriktig skollunch består 
lunchutbudet i Strömstads skolor av: 

• en eller flera lagade rätter, varav en vegetarisk rätt  
• salladsbord med minst fem olika komponenter  
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• bröd och smörgåsfett 
• mjölk alternativt vatten eller annan berikad vegetabilisk dryck. 

Eleverna ger i samband med att de tar till sig sin skollunch ofta uttryck för sina 
synpunkter på dagens lunch. Eleverna äter gärna kött. Det finns olika sätt för 
elever att engagera sig i måltidsfrågor, ett sätt att öka delaktigheten är att låta 
elever engagera sig i matråd. Matråd kan stärka samverkan mellan olika grupper 
inom skolan pedagoger, kökspersonal med flera och öka intresset för näringsriktig 
och hållbart producerad mat. På så sätt kan skolmåltiderna bidra till ett mer 
jämlikt samhälle och en hållbar utveckling.    

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
När det serveras kött till skollunch idag används till stor del nötkött, eftersom flest 
elever kan äta det. Om skollunch med kött ska tillagas med annat kött än nötkött, 
så innebär det en utökning av avvikande matlagning.  Vilket i sin tur genererar 
utökning av arbetsuppgifter. Med den organisation måltidsenheten har idag finns 
inte den möjligheten att klara en utökning av arbetsuppgifter. Detta leder till att 
en kock behöver anställas. Strömstiernaskolans kök har inte utrustningsmässigt 
möjlighet att laga ytterligare en maträtt. Detta gör att en stimkittel behöver 
installeras. Eftersom elkapaciteten är begränsad i våra tillagningskök, så finns inte 
den kapacitet som behövs för installation av ytterligare utrustning. När vi 
levererar kommer det att behövas skickas fler kantiner med tätslutande lock samt 
gastronombleck. Den utrustningen finns inte idag utan en komplettering till 
befintlig utrustning behöver handlas in.                                     
 

Utökning kökspersonal tillagningskök                                               620 tkr 

Utökning utrustning tillagningskök (stimkittel)                     200 tkr 

Utökning kapacitet elcentral                       100 tkr 

Övrig utrustning                        30 tkr 

Folkhälsoperspektiv 
Det är helheten i kosten som är viktig. Det går att äta bra på många olika sätt, att 
äta varierat och i lagom mängder. 

Väl sammansatt vegetarisk mat har ett fullgott näringsvärde. Det är bra om barn 
tidigt får lära sig tycka om olika vegetariska rätter. Det ger en ökad möjlighet till 
variation. 

Juridiskt perspektiv 
I skollagen (2010:800) regleras att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. 

Utbildningen ska vara avgiftsfri. 
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga 
skolmåltider. (Skollagen 10 kap 10§) 

Skolmåltiden ska planeras utifrån de nordiska näringsrekommendationerna och 
ska ge cirka 30 procent av elevernas dagsbehov, såväl energi som näringsämnen.  
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Miljöperspektiv 
Sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljöpåverkan är ett stort och 
komplext kunskapsområde. Nötköttsproduktion leder till höga koldioxidutsläpp, 
för att kunna bedöma miljöpåverkan behöver man ta hänsyn till hela kedjan fram 
till att maten hamnar på tallriken och där spelar även transporterna roll.               

Beslutsunderlag 
Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor (FI) 
Medskick från Centerpartiet 
KSau § 194 2019-08-14 - Beslut att remittera motion om att avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor (Fi) 
Tjänsteskrivelse 2020-05-04 
  

Lisbeth Lunneryd 
Kvalitetscontroller 
0526-194 67 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Helene Evensen 
Tf. förvaltningschef 
0526-19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
ks.diarie@stromstad.se 
 



KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2019-05-19

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Rubrik: Avskaffa nötkött i Strömstads skolor

Motivation till motionen
Vi vill börja vår strävan mot hälsosammare och miljövänligare mat med en idé som lyftes av 
Odelsbergsskolans elever i deras öppna brev till oss politiker i Strömstad - en enkel, 
kostnadsbesparande1 idé som kan genomföras nästa månad utan omorganisation: att sluta använda 
nötkött i Strömstads skolor.

Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens 
totala utsläpp av växthusgaser. Nötkreatur som är 
idisslare är ett stort problem i dessa sammanhang. 
Nötkött orsakar 23-39 kg växthusgaser/kg kött. Gris och 
kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp än nöt - fisk och 
vegetariska alternativ än mycket mindre. Till höger finns 
en illustrativ tabell2.

Förutom miljöaspekten finns även viktiga hälsoaspekter 
med att äta mer vegetariskt - kostvanorna som barn är 
grundläggande för ens framtida hälsa. Med mer 
grönsaker och mindre kött sjunker blodtrycket3, risken 
för tarmcancer minskar4, kolesterolvärdena minskar5, 
risken för diabetes6 och övervikt7 sjunker och din 
tarmflora påverkas positivt8 9. Effekterna som räknas 
upp här är investeringar för ett friskt liv när barnen 
växer upp.

I dagsläget erbjuder Strömstads grundskolor och gymnasium både ett vegetariskt och ett animaliskt 
måltidsalternativ dagligen. I stället vill vi i framtiden införa en vegetarisk norm; med vegetarisk mat 

1http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b765
3dd61.html 
2 https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566947
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371807 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26508743 
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490582/ 
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620754 
8https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-
livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245565/, 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b7653dd61.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b7653dd61.html
https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26508743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490582/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620754
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245565/


dagligen i skolan, med ett lokalproducerat animaliskt alternativ en dag i veckan. Detta skulle starkt 
minska klimatpåverkan, främja folkhälsan och frigöra resurser. Med ett måltidsalternativ dagligen i 
stället för två frigörs även pengar som kan läggas på miljöomställning, äldreomsorg eller skola. Ett 
första steg är att exkludera den största miljö- och hälsoboven från matsedeln: nötkött.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
- Att nötkött inte längre ska serveras i Strömstads skolor

Underskrivare
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ, för Fi Strömstad





   
Strömstad

Medskick till ”Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ, KS/2019-0423”

Centerpartiet anser att det behövs en mer balanserad bild än den FI anger i sin motion, och 
är mycket oroade hur ett FÖRBUD skulle drabba företag inom den gröna näringen. 

Precis som alla andra är lantbruksföretagare fullt medvetna om miljödebatten och frågan 
diskuteras mycket inom branschen. Siktet är inställt på att ställa om till ett miljöeffektivare 
lantbruk med ex biodiesel då det skulle ge större effekt för klimatet, men det är kostsamma 
investeringar.

Vi är emot ett förbud, vi litar på att måltidsverksamheten prioriterar säker mat som är 
producerad i Sverige och efter säsong.

I Jordbruksverkets Rapport 2013:1 ”Hållbar köttkonsumtion” kan följande läsas:

”Vid utformningen av styrmedel är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv där alla 
väsentliga hållbarhetsaspekter vägs in. En politik som ensidigt fokuserar på en enda 
hållbarhetsaspekt leder inte nödvändigtvis till en mer hållbar situation totalt sett, 
eftersom det finns målkonflikter”

Det finns en större bild, betande djur håller landskapet öppet. Natura 2000-områden värnar 
om en biologisk mångfald och där betande djur ett måste för att förhindra att det växer igen, 
så att fredade fåglar som inte häckar i vass har den möjligheten. Galtöleran-Älgöleran, Koster 
samt Strömsvattnet är dessutom Naturreservat, och ingår i Fågeldirektivet(SPA) samt Art- 
och habitatdirektivet(SCI).

Länsstyrelsen bedömer brist på betande djur som ett av det största hotet mot biologisk 
mångfald. I vår kommun finns det Natura2000 områden där det inte betas alls. På många av 
landets Natura 2000-områdesmarkerna kan inga andra djur än nötdjur beta.

När beredningen i av motionen bör också dessa faktorer vägas in samt att samla in fakta hur 
lätt det är att få tag på alternativa proteinkällor och andra livsmedel producerade i Sverige. 

Symbolvärdet att offentliga verksamheter köper in svenska livsmedel, inklusive nötkött, är 
oerhört viktigt. Det sänder signaler att vi vill ha ett öppet landskap och säker mat. Dessutom 
bidrar nötköttsproduktion till arbetstillfällen på landsbygden, samt inom förädlingsledet.

I rapporten från Jordbruksverket lyfts det fram att en smartare och förändrad konsumtion 
krävs. Köttkonsumtionen i västvärlden kan minska i första hand genom att mindre mat 
kastas. En annan sak är att bara köpa svenskt.



   
Strömstad

Gällandet livsmedel kommer 70 % av de totala växthusgaserna i Sverige kommer från 
importerad mat – Det gäller alla livsmedel, inte bara nötkött, här räknas bl a transporter, 
produktion, förädling in.

Vad gäller nötköttet ligger metanutsläppen i Sverige mer eller mindre stilla sen 1990 trots att 
antalet djur minskat, detta beror på att importen ökat. 

Vi i Sverige gör ett större matavtryck i och med att vi importerar livsmedel, framförallt nöt-
kött, från andra länder.

Utsläppen från svensk nötproduktion är 25 % lägre än medelproduktionen – det beror på att 
vi har marker som är bättre lämpade för betande djur och att många lantbruk arbetar för att 
minska läckaget av växtnäring och växtnäring.

Vi är världsledande i djuromsorg, vi använder minst antibiotika av alla EU-länder – många 
länder sätter i system att ge antibiotika i tillväxtsyfte vilket Sverige förbjöd 1986

Metan skiljer sig från koldioxid i avseende att det är en visserligen är en betydligt starkare 
växthusgas men med en betydligt kortare uppehållstid i atmosfären.

Om de globala utsläppen av metan håller sig på dagens nivå innebär detta en marginell 
ökning av jordens medeltemperatur över tid orsakad av metan. 

För koldioxid däremot ger konstanta utsläpp på dagens nivå en ökning av jordens medel-
temperatur som går långt över 2-gradersmålet. För att nå 2-gradersmålet måste utsläppen 
av fossil koldioxid ner till noll medan det finns utrymme för en del utsläpp av metan.

Minst 98% av de ekologiska gårdarna har djur, till största delen nötdjur. Det är allt för 
kostnadsdrivande att driva ett ekologiskt jordbruk med spannmålsproduktion utan djur. 
Spannmålslantbruk är till absoluta största del konventionella. Där används konventionellt 
konstgödsel och växtskyddmedel för att få en effektiv skörd.

Vi i Centerpartiet hoppas att detta medskick tas i beaktande i beredningen av motionen. 

Strömstad 21 juni 2019

För Centerpartiet i Strömstad

Elisabeth Johansson



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0332, KS/2019-0336, KS/2019-0377,
KS/2019-0378, KS/2019-0388, KS/2019-0421,
KS/2019-0423, KS/2019-0432, KS/2019-0436

KF § 176 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332

2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från 
Centerpartiet, KS/2019-0336

3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att 
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377

4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378

5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/2019-
0388

6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt 
initiativ, KS/2019-0421

7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ, 
KS/2019-0423

8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna, 
KS/2019-0432

9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera samtliga motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0586

KSau § 182 Svar på - Motion om utveckling av 
skolutbildningen och besöksnäringen i 
Strömstads kommun från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion där de föreslår kommunen, i 
samarbete med Kosternämnden i de delar som är relaterade till Koster, 
åstadkomma följande:

1. Utbildning på skolnivå i Strömstads tätort och i skolorna på Koster och Tjärnö 
inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Kursplanerna, som skall 
kontinuerligt tillgängliga, anpassas till detta inom ramen för nationellt bestämda 
kursplaner. Kommunen ombesörjer detta.

2. Vuxenutbildning kallad Hållbart Båtliv. Aktörer knutna till besöksnäringen 
engageras för detta. Lärarna engageras och ersätts inte av kommunen, men 
kommunen ger annat stöd t.ex. genom information.

3. Sjöbefälsutbildning i kommunal skolregi.

4. Elevhem på Koster som används i skolutbildningen under läsåret och som 
vandrarhem sommartid och, i mån av plats, för sommararbetande personal i 
restauranger och affärer på Koster. Driften anförtros lokalt företag utan privata 
vinstintressen som söker extern finansiering från Allmänna arvsfonden och andra 
tillgängliga finansieringskällor. Kommunen och besöksnäringen stödjer detta i 
praktiskt hänseende, medan driften bör planeras så att kostnaderna täcks.

5. Förutsättningarna att genomföra projektet i tillämpliga delar på Tjärnö prövas.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 60
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth 
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 261
Motion från Moderaterna

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens föreslag till kommunstyrelsens arbetsutskott att 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet









 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-05 Ärende: BUN/2019-0276 
BUN - Administrativ avdelning   
   
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Tångenvägen 2, 45280 
Strömstad 

Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss 2019 - Motion om utveckling av skolutbildningen och 
besöksnäringen i Strömstads kommun (M) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige  

-att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre ledamöter från moderaterna har lämnat in motion angående Utveckling av 
skolutbildningen och besöksnäringen.  Ärendet är remitterat från 
kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för yttranden. Motionen 
har fem yrkanden. Fokus i förslaget ligger på att inom den kommunala 
skolutbildningen, på olika sätt, erbjuda specifika utbildningsprofiler inom hav, 
havsbruk, ekologi och miljö. Inrättande av elevhem och återupprättande av 
sjöfartsutbildning på gymnasienivå är andra förslag som motionen yrkar på.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i sitt svar till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tydliggjort det kommunala uppdraget 
inom ramen för Skollagen och läroplaner och de begränsningar som där finns för 
tematiserade utbildningar inom grundskolan. Utbudet av gymnasieutbildningar 
och dess program beslutas av nämnd, även dessa styrs av nationella läroplaner, 
här finns dock utrymme för särskilda varianter.  

Ärendet 
Ledamöterna Mikael Cederbratt (M), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Dag 
Wersén (M) lämnade i oktober 2019 in en motion angående Utveckling av 
skolutbildningen och besöksnäringen till kommunfullmäktige. Den 24 oktober 
2019 behandlades motionen av kommunfullmäktige, som remitterade ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur remitterade motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttranden. 
 
Motionen har fem yrkanden: 

1. Utbildning på skolnivå i Strömstads tätort och i skolorna på Koster och 
Tjärnö inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Kursplanerna 
anpassas till detta inom ramen för nationellt bestämda kursplaner. 
Kommunen ombesörjer detta. 
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2. Vuxenutbildning kallad Hållbart Båtliv. Aktörer knutna till besöksnäringen 
engageras för detta. Lärarna engageras och ersätts inte av kommunen, 
men kommunen ger annat stöd t.ex. genom information. 

3. Sjöbefälsutbildning i kommunal skolregi. 
4. Elevhem på Koster som används i skolutbildningen under läsåret och som 

vandrarhem sommartid och, i mån av plats, för sommararbetande 
personal i restauranger och affärer på Koster. Driften anförtros lokalt 
företag utan privata vinstintressen som söker extern finansiering från 
Allmänna arvsfonden och andra tillgängliga finansieringskällor. 
Kommunen och besöksnäringen stödjer detta i praktiskt hänseende, 
medan driften bör planeras så att kostnaderna täcks. 

5. Förutsättningarna att genomföra projektet i tillämpliga delar på Tjärnö 
prövas. 

 
Återkoppling på motionens yrkanden 
 
Underlag till nedanstående avsnitt är framtaget i samverkan med skolcheferna för 
berörda utbildningsverksamheter.  
 
Yrkande nummer 1: Kursplanerna är nationella, utbildningen och undervisningen i 
förskola, grundskola och gymnasium styrs av läroplaner och av de olika ämnenas 
kursplaner. Lärare ansvarar för att eleverna får undervisning enligt kursplan. 
Frågor kring hav, havsbruk, ekologi och miljö tas redan idag upp i olika ämnen och 
i olika årskurser.  
Förändringar av kursplaner är en nationell fråga. En kommun kan dock besluta om 
utökad timplan/undervisningstid inom vissa ämnen för grundskolans elever, detta 
medför ökade kostnader och ett ökat resursbehov.  
Att ytterligare utöka möjligheterna till samverkan med Tjärnö Marinbiologiska 
Laboratorium och Kosterhavets nationalpark är dock önskvärt. Här har en dialog 
med Västtrafik skett för möjligheter att få till stånd billigare transporter till Koster 
och Tjärnö för skolklasser. Dessvärre har inte Västtrafik (våren 2020) kunnat möta 
kommunens önskan om att kunna erbjuda billigare biljettpriser för skolelevers 
resor.  
 
Yrkande nummer 2: Föreslagen utbildning ligger inte inom Vuxenutbildningens 
nuvarande uppdrag. Däremot startar 2021 flera nya utbildningar med 
yrkesinriktning, varav en är marinteknik. Utbildningarna anordnas tillsammans 
med flera andra kommuner i området. Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen 
skapas framförallt utifrån näringslivets behov.  
Vuxenutbildningens verksamhet utgår från nationella läroplaner, på samma sätt 
som grundskola och gymnasium. Föreslaget tema ”Hållbart båtliv” skulle kunna 
lämpa sig för studiecirkel och kan genomföras av såväl föreningar som 
studieförbund. Denna typ av utbildning kan då vara öppen för alla invånare att ta 
del av.  
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Yrkande nummer 3: Förslaget är komplext. Genom förändrad lagstiftning har 
möjligheterna till lokala utbildningar minskat; programmen är nationella och 
inriktningarna är nationella. Ansökan till Skolverket krävs om man vill starta en sk. 
Särskild variant. Se även bifogat underlag samt beslut BUN § 105, 19-12-12, 
Motion om internatskola på Koster.  
Erbjudandet att söka tidigare Sjöbefälsutbildning inom teknikprogrammet vid 
Strömstad gymnasium avslutades 2014, orsaken var brist på sökande elever. I 
nuläget är det i Sverige sjöfartsutbildning eller fartygsbefäl som man kan läsa till 
på gymnasienivå, efter gymnasiestudier kan man läsa Sjökaptensprogrammet på 
universitet eller högskola.  
 
Yrkande nummer 4: Förslaget kring elevhem bedöms inte leda till ökad 
måluppfyllelse, som är det primära målet för skolverksamheten och kommunens 
vision om skola 2030. Att driva ett elevhem skulle också innebära både behov av 
utökade resurser och kostnader för skolverksamheten. Att överlåta en drift av 
kommunalt elevhem till ett lokalt företag utan vinstintresse är inte görligt utan 
regelrätt upphandlingsförfarande, något som öppnar upp för att både regionala 
och nationella aktörer kan svara på upphandlingen. Ett elevhem måste ju också ha 
en koppling till en specifik utbildning som ska ske i anslutning till elevhemmet och 
utifrån ovanstående inspel är det inte möjligt att erbjuda en sådan 
grundskoleutbildning generellt kring hav, havsbruk, ekologi och miljö. Då samtliga 
Strömstads skolor har stor närhet till hav och natur kan dagsutflykter med fördel 
genomföras inom ramen för ordinarie utbildningsupplägg. 
Fråga om vandrarhem sommartid, ska och kan ju med fördel utövas av 
vinstdrivande företag med hemvist på våra öar.  
 
Yrkande nummer 5: se svar på yrkandena ovan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna KS 2019-0586. 
Tjänsteskrivelse 200428  
BUN § 105, 2019-12-12 

 

Lisbeth Lunneryd 
Kvalitetscontroller 
0526-19467 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Helene Evensen 
Tf Förvaltningschef 
0526 19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0586

KSau § 261 Motion om utveckling av skolutbildningen 
och besöksnäringen i Strömstads kommun 
från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
2020-03-13 samt

att be Barn- och utbildningsnämnden samordna svaret med tidigare översänd 
motion, KS/2019-0171.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion där de föreslår kommunen, i 
samarbete med Kosternämnden i de delar som är relaterade till Koster, 
åstadkomma följande:

1. Utbildning på skolnivå i Strömstads tätort och i skolorna på Koster och Tjärnö 
inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Kursplanerna, som skall 
kontinuerligt tillgängliga, anpassas till detta inom ramen för nationellt bestämda 
kursplaner. Kommunen ombesörjer detta.

2. Vuxenutbildning kallad Hållbart Båtliv. Aktörer knutna till besöksnäringen 
engageras för detta. Lärarna engageras och ersätts inte av kommunen, men 
kommunen ger annat stöd t.ex. genom information.

3. Sjöbefälsutbildning i kommunal skolregi.

4. Elevhem på Koster som används i skolutbildningen under läsåret och som 
vandrarhem sommartid och, i mån av plats, för sommararbetande personal i 
restauranger och affärer på Koster. Driften anförtros lokalt företag utan privata 
vinstintressen som söker extern finansiering från Allmänna arvsfonden och andra 
tillgängliga finansieringskällor. Kommunen och besöksnäringen stödjer detta i 
praktiskt hänseende, medan driften bör planeras så att kostnaderna täcks.

5. Förutsättningarna att genomföra projektet i tillämpliga delar på Tjärnö prövas.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen från Moderaterna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Diariet









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0115

KSau § 79 Motion om tillsättning av tjänsten som 
näringslivsutvecklare från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att motionen anses besvarad

Beslutsmotivering
Kommundirektören har inom fastställd budgetram 2020 beslutat att anställa en 
styck näringslivsansvarig funktion.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Miljöpartiet de gröna i Strömstad har 
inkommit med en motion om att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts 
snarast. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Kommunstyrelsen 2020-
02-13 § 19.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19
Motion från M, L, C och MP

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att motionen anses besvarad

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-03-03 Ärende: KS/2020-0115
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare 
från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta
2. att motionen anses besvarad

Beslutsmotivering
Kommundirektören har inom fastställd budgetram 2020 beslutat att anställa en 
styck näringslivsansvarig funktion.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Miljöpartiet de gröna i Strömstad har 
inkommit med en motion om att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts 
snarast. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Kommunstyrelsen 2020-
02-13 § 19.

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Folkhälsoperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.
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2020-03-03 Ärende: KS/2020-0115

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19
Motion från M, L, C och MP

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KF § 19 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet, KS/2019-0692

2. Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna, KS/2020-0071

3. Motion om semestertia från Vänsterpartiet, KS/2020-0099

4. Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet, KS/2020-0115

5. Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ, KS/2020-0119

6. Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, 
KS/2020-0120

Beslutsunderlag
Motionerna

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet



                       

1

Motion gällande tillsättning av tjänsten 
som näringslivsutvecklare

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna i 
Strömstad yrkar:

 att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts snarast
 att tjänsten ska vara en heltidstjänst med uppdrag att, dels vara en länk 

mellan befintligt näringsliv och kommunen, dels ha ett uppdrag att 
arbeta för ett bredare näringsliv med nya företag

Motivering:
Kommunen behöver ett växande näringsliv för att vara livskraftig. Det är inom 
det småskaliga företagandet som de flesta jobben skapas. För att företagarna 
på ett framgångsrikt sätt ska kunna verka i vår kommun behövs att den idag 
upparbetade dialogen med kommunen upprätthålls. 
Våra företagare har rätt att förvänta sig att mötas av handlingskraft. Då är det 
avgörande att det finns en tydlig funktion inom kommunen med mandat och 
kraft att agera för näringslivets frågor. För att utveckla Strömstad krävs 
samverkan med befintliga företagare men också fokus på att aktivt verka för 
nyetableringar inom kommunen. En tydlig och väl fungerande kommunal 
näringslivsfunktion är då helt avgörande för att nå framgång.
Det behövs mer, inte mindre, resurser till insatser för att stärka det lokala 
näringslivet.

Mikael Cederbratt(M) Lars Tysklind(L)

Åsa Torstensson(C) Bengt Bivrin(MP)



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0416

KSau § 183 Föreskrift om eldningsförbud och skärpt 
eldningsförbud

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta föreskrifterna och att upphäva tidigare föreskrift från MBN § 8 2014-04-
24.

Sammanfattning av ärendet
Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om 
förbud mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand. 
Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en 
kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa 
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners 
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot 
brand regleras och preciseras.

Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att 
inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom. 
Den enskilde har en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som 
överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO.

Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den 
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som 
orsakas av mänsklig handling.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är givit ut en vägledning där 
utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. I samband 
med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det vara 
aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även 
inom sammanhållen bebyggelse.

Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att 
bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid.

Den ger viktig vägledning för bedömning av behovet av eldningsförbud.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 116
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02
Förslag till föreskrifter eldningsförbud
Förslag till föreskrifter skärpt eldningsförbud
Förskrifter eldningsförbud antagna av Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 § 88



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta föreskrifterna och att upphäva tidigare föreskrift från MBN § 8 2014-04-
24.

Beslutet skickas till
Diariet
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 MBN-2020-1546 

MBN § 116 Föreskrift om eldningsförbud och skärpt 
eldningsförbud 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att ta tjänsteskrivelsen som sin egen och föreslå 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att anta föreskrifterna och att upphäva 
tidigare föreskrift från MBN § 8 2014-04-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om 
förbud mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand. 
Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en 
kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa 
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners 
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot 
brand regleras och preciseras. 
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att 
inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom. 
Den enskilde har en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som 
överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO. 
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den 
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som 
orsakas av mänsklig handling. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är givit ut en vägledning där 
utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. I samband 
med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det vara 
aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även 
inom sammanhållen bebyggelse. 
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att 
bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid. 
Den ger viktig vägledning för bedömning av behovet av eldningsförbud. 

Beslutsunderlag 
Lagen skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 
MSB:s Vägledning om eldningsförbud maj 2019 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 
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Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att Miljö- och byggnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen och föreslår 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att anta föreskrifterna och att upphäva 
tidigare föreskrift från MBN §8 2014-04-24. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Räddningschef Christer Nilsson 
Akten 
  



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-06-02 Dnr: MBN-2020-1546 

Räddningstjänsten   
Christer Nilsson, 0526-191 02   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 Miljö- och byggnämnden 

 
 
 
 

 
 

Förslag till beslut 

Att Miljö och Byggnadsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen och 
föreslår Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att anta föreskrifterna 
och att upphäva tidigare föreskrift från MBN §8 2014-04-24. 
 

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud 

Sammanfattning av ärendet 

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen  får meddela föreskrifter om 
förbud mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand. 
Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en 
kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa 
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners 
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot 
brand regleras och preciseras. 
 
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att 
inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom. 
Den enskilde har en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som 
överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO. 
 
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den 
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som 
orsakas av mänsklig handling. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är givit ut en vägledning där 
utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.  I samband 
med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det vara 
aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även 
inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att 
bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid.  
Den ger viktig vägledning för bedömning av behovet av eldningsförbud. 



 STRÖMSTADS KOMMUN   2 (2) 

Miljö- och byggförvaltningen  Dnr: MBN-2020-1546 

Räddningstjänsten   

 

 

 
 
 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
 
 
 
Christer Nilsson 
Räddningschef 
0526-191 02 
Christer.nilsson@stromstad.se 

Beslutsunderlag 
Lagen skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 

MSB:s Vägledning om eldningsförbud maj 2019. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
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 FÖRESKRIFT ELDNINGSFÖRBUD 
 

 

 

Strömstad kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor att för kommunens geografiskt 

begränsade område gäller följande: 

 

 

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen 

bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och 

annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar 

etcetera).  Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid 

iordningställda platser utformade så att faran för antändning och 

spridning är låg.  

 

2 § Förbudet gäller från dag-månad-år- klockslag fram till beslut om 

föreskriftens upphävande.  

 

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av 

räddningschefen. 

 

 

 

Upplysning: 

 

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot 

eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 §  

lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Frågor med anledning av eldningsförbudet kan ställas till  0526-xxx xx 

 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STRÖMSTAD 

 

 
 
 

Namn 
Räddningschef 
Telnr. 
Email 
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FÖRESKRIFT SKÄRPT ELDNINGSFÖRBUD 
 

 

Strömstad kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor att för kommunens geografiskt 

begränsade område gäller följande: 

 

 

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 

För budet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta 

bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av 

pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet 

gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas 

eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för 

antändning och spridning är låg. Dessutom gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse förbud mot eldning och bränning med fasta 

bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än 

grillning och matlagning.  

 

2 § Förbudet gäller från dag-månad-år- klockslag fram till beslut om 

föreskriftens upphävande.  

 

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschef. 

 

Upplysning Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot 

eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Frågor med anledning av eldningsförbudet kan ställas till 0526-xxx xx. 

 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STRÖMSTAD 

 

 
 
 

Namn 
Räddningschef 
Telnr. 
Email 



Föreskrift om eldningsförbud i Strömstad kommun 

Förbud mot eldning utomhus vid vissa väderförhållanden och mörker 

Förbud mot eldning utomhus i vissa andra fall 

Eldning i större omfattning 

Undantag från eldningsförbud 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0655

KSau § 184 Policy för dagvattenhantering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun efter redaktionella 
ändringar som framkom vid arbetsutskottets möte.

Sammanfattning av ärendet
I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att 
"Dagvattensystem ska avleda nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och 
kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar 
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande 
mål"

• undvika att dagvatten uppkommer
• förhindra att dagvatten förorenas
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt
• flödet ska utjämnas och fördröjas
• dagvatten ska renas

Förslag till policy har arbetats fram enligt kommunfullmäktiges uppdrag och vad 
som anges i översiktsplanen. I gruppen som har arbetat med policyn har 
representanter från tekniska förvaltningen och plan och byggavdelningen delvis 
medverkat, det huvudsakliga arbetet har utförts av miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Information, sakkunskap och inspiration har inhämtats 
från andra myndigheter, företrädesvis andra kommuner som har policys, riktlinjer 
eller vägledningar gällande dagvatten. Policyn ska vara ett politiskt förankrat 
dokument som anger mål och åtagande för fysisk planering, exploatering, 
byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande 
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun, en gemensam 
utgångspunkt för alla aktörer.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 119
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 av miljö- och hälsochef Mona Wrethman
Förslag till Policy för dagvattenhantering
Tekniska nämndens yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26 § 61

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet
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 Dnr MBN-2019-1247 

MBN § 119 Policy för dagvattenhantering 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för dagvattenhantering i 
Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndsammanträdet i oktober 2019 antog nämnden förslaget till Policy för 
dagvattenhantering i Strömstads kommun, och förslaget skickades vidare för 
beslut i KF. Tekniska nämnden hade inför MBN:s beslut fått möjlighet att yttra sig, 
men inget yttrande inkom. På KSAU: sammanträde den februari 2020 beslutades 
att åter skicka förslaget på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämndens 
yttrande inkom 2020-04-23.  

Bemötande av synpunkter 

Justeringar och rättelser har gjorts under rubriken ansvarsfördelning enligt 
yttrandet. (punkt 1,2,3,7 i yttrandet).  

Punkt 4. Miljö- och byggnämnden håller med om att det behöver arbetas fram en 
rutin och arbetsordning gällande bildande av nya verksamhetsområden för vatten, 
avlopp och dagvatten. Behovet är tydligt och det är nödvändigt, att utveckla 
samarbetet mellan förvaltningarna och nämnderna i att ta fram förslag på nya 
verksamhetsområden. Bedömning om risk för människors hälsa och miljö 
ansvarar miljö- och byggnämnden för, och det är en del av det arbetet. 
Reglemente är dock styrande för vilken nämnd som har rådighet över, och 
ansvarar för vilken lagstiftning. I reglemente för tekniska nämnden anges att 
”Tekniska nämnden har även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt 
vattentjänstlagen”.  Miljö- och byggnämnden bedömer därför att ansvaret för att 
besluta om förslag på verksamhetsområden enligt vattentjänstlagen, har tekniska 
nämnden. Texten i policyn har justerats på så sätt att nu anges enbart att KF är 
beslutande i ärenden om att inrätta verksamhetsområde. 

Punkt 5. Avsnittet har skrivits om på det viset att arbete med att ta fram stöd och 
anvisningar för hur policyn kan tillämpas, kan komma att behövas. Men att det 
redan finns mycket material och goda exempel hos tex andra kommuner man kan 
dra nytta av.  

Under följande punkter har inga ändringar gjorts utifrån yttrandet. 

Punkt 6. Policyn har inte för avsikt, i något avseende eller sammanhang, omfatta 
ekonomisk värdering eller kostnader för olika insatser eller åtgärder. Sådan 
hänsyn, bedömning och värdering görs när tillämpning av policyn ska ske. Policyn 
beskriver åtaganden och inriktning på vad vi vill åstadkomma, inte hur.  

Punkt 8. En huvudman för dagvatten kan vara privat, samfällighet eller kommunal. 
Det är en definition för den eller dom som har ansvaret för en anläggning.  
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Punkt 9. De mål som anges i översiktsplanen från 2013 motsvarar dom 
åtagandena som anges i policyn. Syftet med policyn har inte varit och det var 
också från början en överenskommelse i arbetsgruppen att policyn inte skulle 
omfatta hur åtagandena uppfylls. En policy är en avsiktsförklaring för att styra 
beslut i en viss riktning. Den anger inriktning och mål och beskriver bakgrund och 
varför. I det fortsatta arbetet kan mer underlag tas fram som beskriver teknik, 
goda exempel och möjligheter osv. Det kan vara allmänt beskrivet eller utifrån 
specifika förutsättningar i ett geografiskt område.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från tekniska nämnden 2020-04-23. 
Policy för dagvattenhantering. 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för dagvattenhantering i 
Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
  



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2020-06-03 Dnr: MBN-2019-1247

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Mona Wrethman, 0526-194 76
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Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Dagvattenpolicy

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads
kommun.

Sammanfattning av ärendet
På nämndsammanträdet i oktober 2019 antog nämnden förslaget till Policy för
dagvattenhantering i Strömstads kommun, och förslaget skickades vidare för
beslut i KF. Tekniska nämnden hade inför MBN:s beslut fått möjlighet att yttra sig,
men inget yttrande inkom. På KSAU: sammanträde den februari 2020 beslutades
att åter skicka förslaget på remiss till tekniska nämnden.

Tekniska nämndens yttrande inkom 2020-04-24.

Bemötande av synpunkter

Justeringar och rättelser har gjorts under rubriken ansvarsfördelning enligt
yttrandet. (punkt 1,2,3,7 i yttrandet).

Punkt 4. Miljö- och byggnämnden håller med om att det behöver arbetas fram en
rutin och arbetsordning gällande bildande av nya verksamhetsområden för vatten,
avlopp och dagvatten. Behovet är tydligt och det är nödvändigt, att utveckla
samarbetet mellan förvaltningarna och nämnderna i att ta fram förslag på nya
verksamhetsområden. Bedömning om risk för människors hälsa och miljö ansvarar
miljö- och byggnämnden för, och det är en del av det arbetet. Reglemente är dock
styrande för vilken nämnd som har rådighet över, och ansvarar för vilken
lagstiftning. I reglemente för tekniska nämnden anges att ”Tekniska nämnden har
även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen”. Miljö- och
byggnämnden bedömer därför att ansvaret för att besluta om förslag på
verksamhetsområden enligt vattentjänstlagen, har tekniska nämnden. Texten i
policyn har justerats på så sätt att nu anges enbart att KF är beslutande i ärenden
om att inrätta verksamhetsområde.

Punkt 5. Avsnittet har skrivits om på det viset att arbete med att ta fram stöd och
anvisningar för hur policyn kan tillämpas, kan komma att behövas. Men att det
redan finns mycket material och goda exempel hos tex andra kommuner man kan
dra nytta av.



STRÖMSTADS KOMMUN 2 (2)

Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-1247

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Under följande punkter har inga ändringar gjorts utifrån yttrandet.

Punkt 6. Policyn har inte för avsikt, i något avseende eller sammanhang, omfatta
ekonomisk värdering eller kostnader för olika insatser eller åtgärder. Sådan
hänsyn, bedömning och värdering görs när tillämpning av policyn ska ske. Policyn
beskriver åtaganden och inriktning på vad vi vill åstadkomma, inte hur.

Punkt 8. En huvudman för dagvatten kan vara privat, samfällighet eller kommunal.
Det är en definition för den eller dom som har ansvaret för en anläggning.

Punkt 9. De mål som anges i översiktsplanen från 2013 motsvarar dom åtagandena
som anges i policyn. Syftet med policyn har inte varit och det var också från början
en överenskommelse i arbetsgruppen att policyn inte skulle omfatta hur
åtagandena uppfylls. En policy är en avsiktsförklaring för att styra beslut i en viss
riktning. Den anger inriktning och mål och beskriver bakgrund och varför. I det
fortsatta arbetet kan mer underlag tas fram som beskriver teknik, goda exempel
och möjligheter osv. Det kan vara allmänt beskrivet eller utifrån specifika
förutsättningar i ett geografiskt område.

Beslutsunderlag
Yttrande från tekniska nämnden 2020-04-24
Policy för dagvattenhantering.
Tjänsteskrivelse 2020-06-03

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
0526-194 76
mona.wrethman@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................................... 3 

Syfte ...................................................................................................................................... 4 

Mål ........................................................................................................................................ 4 

Åtaganden ............................................................................................................................. 4 
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Inledning 
Utmaningar i form av en växande stad med förväntningar på höga rekreationsvärden och 
vatten av god kvalitet ställer höga krav på hur dagvatten ska hanteras. 

När områden bebyggs och befintliga bebyggda områden utvecklas krävs insiktsfull planering 
och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade frågor. Kommunen har ett 
ansvar att bibehålla eller förbättra vattenkvalitén i grundvatten, vattendrag sjöar och hav. 
Framtiden kräver också att kommunen är rustad för utmaningar som uppstår genom 
klimatförändringar. 

Om dagvattenhanteringen integreras i den fysiska planeringen finns dessutom en stor 
potential att dagvattnet blir ett positivt inslag i stadsbilden. En väl avvägd utformning ger en 
stimulerande och god bebyggd miljö och ekologiska, biologiska och rekreativa mervärden. 

I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att ”Dagvattensystem ska avleda 
nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning 
eftersträvas ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar 
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande mål” 

• undvika att dagvatten uppkommer 
• förhindra att dagvatten förorenas 
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt 
• flödet ska utjämnas och fördröjas 
• dagvatten ska renas 

 

Denna policy omfattar mål och åtaganden för hantering av dagvatten som gäller för alla 
aktörer som verkar i kommunen. Policyn har tagits fram av representanter från miljö- och 
byggförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

För handläggning och tillämpning av policyn tas vid behov vägledning och handläggarstöd fram 
som är förankrad till specifika och lokala förutsättningar i kommunen. Som underlag och stöd 
för tillämpning av policyn finns redan flera kunskapsöversikter, vägledningar och 
handläggarstöd framtagna av andra kommuner och myndigheter.  

 

 
Dagvattenhantering i gatumiljö 

  



 
  4 (11) 

   

   
 

Syfte 
Syftet med policyn är att den ska var ett politiskt förankrat dokument som anger mål och 
åtagande för planarbete, byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande 
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun. 

 

 

 

Mål 

• Att förbättra och utveckla dagvattenhanteringen i kommunen. 

• Klargöra roller och ansvar, och därmed effektivisera och underlätta för alla parter. 

• Höja kompetens och intresse för dagvattenfrågan, dess utmaningar och möjligheter. 

 

 

 

Åtaganden 

• Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och biologisk resurs, och man ska 
beakta möjligheten att nyttja vattnet för att skapa ett attraktivt inslag och få ett 
multifunktionellt syfte i stads och boende miljön. 

• Dagvatten ska ses som en hydrologisk resurs och den naturliga vattenbalansen ska 
eftersträvas. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska alltid eftersträvas för att minska 
belastning på ledningssystem och recipient. 

• Vid all planering och projektering av dagvattenanläggningar ska man i största möjliga 
mån, utnyttja naturliga avdunstningen, infiltration och fördröjning. 

• Förorening av dagvatten ska undvikas, men där det sker, ska förorenat och rent 
dagvatten hanteras separat och erforderlig rening ska ske innan utsläpp. 

• Tillförseln av dagvatten i spillvattensystem ska minska. 

• Vid planering av områden och utformning av dagvattenanläggningar ska höga 
vattennivåer och skyfall, beaktas. 

• Vid planering av åtgärder och byggnation i redan exploaterade eller bebyggda 
områden ska alltid en dagvattenutredning göras, om man bedömer att åtgärder kan 
vidtas som är i linje med denna policy. 

• Vid planering av åtgärder och byggnation inom ej exploaterade och ej bebyggda 
områden ska en dagvattenutredning alltid göras och policyn ska tillämpas. 
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Fördröjning av dagvatten 

 

Vad är dagvatten och varför ska det tas omhand 
Dagvatten är regn- och smältvatten från exploaterade områden som når grundvatten, 
recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, genomsläpplig mark, diken och/eller ledningar. I 
tätorter eller i områden där stora och sammanhängande ytor bebyggs och ofta är hårdgjorda, 
är det nödvändigt att omhänderta och avleda dagvattnet på ett genomtänkt sätt. Dagvatten 
som inte är förorenat, till exempel takvatten och dagvatten från bostadsområden behöver inte 
renas, men bör omhändertas och avledas på ett kontrollerat sätt. 

Dagvatten kan bli förorenat då det rinner av från ytor och områden där det finns verksamheter 
som hanterar petroleumprodukter, kemikalier eller andra miljö och hälsostörande ämnen. Till 
exempel trafik, arbetsfordon, och industrier. 

För att undvik att förorenat dagvattnet når grundvattnet och recipienter ska det hanteras som 
ett avloppsvatten och renas. 

Förutom tillförsel av miljö och hälsostörande ämnen till yt- och grundvatten så bidrar 
dagvatten till höga vattennivåer och översvämningar som kan orsaka stora problem för 
infrastruktur, samhällsfunktioner och för den enskilde. Det förutspås en ökad mängd 
dagvatten i framtiden till följd av klimatförändringar och ökad nederbörd. På sikt ökar även 
risken för översvämningar på grund av höjd havsnivå. Samtidigt växer Strömstad vilket leder till 
att andelen hårdgjorda ytor ökar och den naturliga infiltrationen minskar. Detta ger 
sammantaget en risk för översvämningar eller höga nivåer som kan rubba samhällsfunktioner, 
orsaka inträngning av vatten i bräddavlopp och ge störningar i reningsverket. 
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Hållbar planering  
Att planera hållbart innebär bland annat flexibilitet och beredskap att möta framtidens 
utmaningar. En genomtänkt planering av exploateringar, bebyggelser och av ytor som riskeras 
att översvämmas eller påverkas av höga vattenflöden, skapar förutsättningar att möta 
klimatförändringarnas konsekvenser. 

För att nå ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet måste man ta hänsyn till att vattnet 
rör sig inom givna avrinningsområden. Vid 
planering och exploatering måste därför 
enskilda platser och områden sättas i ett större 
sammanhang. Då kan man optimera och 
prioritera de tekniska och ekonomiska 
insatserna för att nå största möjliga effekt. 

 
Dagvatten i stadsmiljö 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att visa den nytta människan får från 
naturens eget arbete. Att anlägga system som ger utrymme för dagvattnet nära dess 
uppkomst och efterlikna naturens eget kretslopp, en naturlig rening och infiltration, ger en rad 
fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv och man gynnar flera ekosystemtjänster. Föroreningar 
fastläggs, man upprätthåller grundvattennivån och man får system som är mindre känsligt för 
varierande nederbörd. Vatten ger också ett mervärde i boendemiljön såsom vattenspeglar, 
ökad grönska som är värdefulla faktorer i vår närmiljö och estetiskt tilltalande. Man gynnar 
pollinering, skapar boplatser för växter och djur, ökar arters spridningsmöjligheter och den 
biologiska mångfalden. Det kan också bidra till minskade bullernivåer och renare luft. 

 

 

 
Lokalt omhändertagande och biologisk mångfald 
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Verksamhetsområde 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
dagvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse har 
kommunen ett ansvar att ordna med en allmän anläggning, och då ska ett verksamhetsområde 
för dagvatten inrättas och kommunen blir huvudman. Området behöver inte vara planlagt för 
att det kommunala ansvaret ska träda in.  

Inom ett verksamhetsområde har alltid fastighetsägare ansvar för avvattning inom fastighet 
och huvudmannen har ansvar för avledning av överskottsvattnet från fastighet och allmän 
platsmark till recipient. Huvudmannen ansvarar för att dagvattensystemet dimensioneras 
utifrån gällande branschrekommendation vilket innebär att systemet ska klara av ett visst flöde 
under en begränsad tid. 

Översikts- och detaljplan 
En översiktsplan anger oftast bara en övergripande beskrivning av möjligheter och problem 
vad gäller lösning av dagvattnet. När ett område detaljplaneras sker en fördjupad analys av det 
som framkommit i översiktsplaneringen. En detaljplan ska ge förutsättningarna att lösa 
dagvattenhanteringen på ett hållbart sätt och säkert sätt. Enligt miljöbalken definieras 
dagvatten som ett avloppsvatten inom planlagt område, det innebär att det är lagstyrt att det 
ska omhändertas och renas. Vid planläggning ska ansvarsfrågan klargöras och en 
dagvattenutredning ska ge svar på behov av fördröjning och rening, lösningar för höga flöden 
samt visa på lämpliga placeringar av anläggningarna. 

En dagvattenanläggning som betjänar ett område med detaljplan är i regel anmälningspliktig, 
oavsett vem som är huvudman. Ett enskilt hanterande av dagvatten, för viss eller vissa 
fastigheter, inom en detaljplan är ej anmälningspliktigt. 

Utanför detaljplan och/eller verksamhetsområden 
På landsbygden och i glest bebyggda områden är sällan dagvattenhanteringen ett problem. 
Risk för förorening av dagvattnet är liten och det finns ofta goda möjligheter och lämpliga 
platser för naturlig infiltration och avledning för varje fastighet. 

Lagstiftning 

Vattendirektivet - ett kommunalt ansvar 
Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv, 
eller Vattendirektivet (2000/60/EG) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller 
vattenkvalitet och tillgång på vatten. Ansvar för genomförandet av vattenförvaltningen har de 
fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Arbetet drivs i förvaltningscykler om sex år. En 
vattenförekomst kartläggs utifrån miljöövervakning, till exempel provtagning. Underlaget 
används för att klassificera, bedöma vattnets tillstånd och påverkan, och för att fastställa 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen beskriver statusen för den önskade 
vattenkvaliteten och tidpunkten för när den senast ska uppnås. Utifrån detta upprättas 
förvaltningsplaner som beskriver åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen. Normerna är 
tvingande och ett rättsligt bindande för kommuner och andra myndigheter som är ansvariga 
för åtgärder. Årligen ska kommunerna rapportera till Havsmyndigheten vilka åtgärder som 
vidtagits. Åtgärder som kommunen ansvarar för och som handlar om dagvatten. 

• Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken, avseende verksamheter som 
påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. 
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• Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs 
för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen 
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det 
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan. 

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt 
plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 

• Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 
samråd med länsstyrelserna. 

• Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen 
med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Årligen ska kommunerna rapportera till Havsmyndigheten vilka åtgärder som vidtagits. 

Miljöbalken (1998:808) 
Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken består av sju delar. Den 
första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och 
bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de 
allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Här anges krav på rening av avloppsvatten, dit förorenat 
dagvatten hör och åtgärden är anmälningspliktig. 

Egenkontrollförordningen (1998:901) 
Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, 
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken. En 
anläggning som avleder vatten för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 
en viss, eller vissa, fastigheters räkning anses vara anmälningspliktig och berörs därför av 
egenkontrollförordningen. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL 
innehåller bland annat bestämmelser om att alla kommuner är skyldiga att upprätta en 
översiktsplan för hela kommunen. Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om 
detaljplaner, bygglov och byggtillsyn. I detaljplanen ska det visas att dagvattenfrågan kan lösas. 
Planföreskrifterna kan endast utformas med stöd av PBL. Vad som med rättsligt bindande 
verkan får regleras genom detaljplanebestämmelser regleras i 4 kap. PBL. Enligt 4:12§ får 
kommunen bestämma om skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, 
översvämning och erosion.  

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar att ordna med 
vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Den tydliggör också vilka rättigheter 
och skyldigheter som råder mellan huvudmannen för anläggningen och de brukare vars 
fastigheter ingår i verksamhetsområdet för anläggningen. Lagens 6 § beskriver kommunens 
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skyldigheter, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. För bebyggelse utanför kommunalt verksamhetsområdet har kommunen ingen 
skyldighet att lösa VA-frågorna så länge det inte uppstår ett behov av en samlad lösning av 
miljö- eller hälsoskäl.  

Jordabalken (1970:994) 
Jordabalken handlar bl.a. om rättsförhållanden för fast egendom d.v.s. jord. Bestämmelser om 
rättsförhållandet mellan grannar finns i 3 kap. Var och en ska vid nyttjande av fastighet ta 
skälig hänsyn till omgivningen så att inte skada uppstår. Vid grävning eller likande arbeten ska 
man vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga skada på angränsande mark. 
Av detta kan tolkas att en ändring av det naturliga dagvattenflödet inte får göras om det 
innebär negativa konsekvenser för omgivande mark. 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
Den fastighetsrättsliga lagstiftningen utgörs i första hand av jordabalken och 
fastighetsbildningslagen. I 3 kap finns de allmänna lämplighets- och planvillkoren för 
fastighetsbildning (avstyckning, klyvning m.m.). En fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål. 
Ska fastigheten användas för bebyggelse ska det finnas möjlighet till anordningar för vatten 
och avlopp. Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Om detaljplanen föreskriver lokalt omhändertagande av dagvatten bör det alltså var möjligt att 
uppfylla även i fastighetsbildningshänseende. 

Väglagen (1971:948) 
Väglagens tillämpningsområde är allmän väg, dvs. inte gata där kommunen är väghållare. Till 
väg hör vägbana och övriga anordningar. Miljöbalkens hänsynsregler, hushållningsreglerna i 3-
4 kap. och regler om miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid prövning av ärenden enligt 
väglagen. Dagvatten ska hanterats på ett lämpligt sätt och eventuellt beskrivas i den 
miljökonsekvensbeskrivning alternativt miljöbeskrivning (om vägplanen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan) som tas fram. 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö mot olyckor. Ansvaret ligger på stat, kommun och enskilda företag. För räddningstjänst är 
dagvatten en fråga som blir aktuell när det finns risk för personskada. Räddningstjänsten bör 
vara med i planeringsarbetet och analysera säkerheten kring öppna dagvattenlösningar och 
översvämningsrisker. Utsläpp av förorenat släckvatten till recipient eller till det allmänna 
dagvattensystemet är en risk som ska beaktas. 

Anläggningslagen (1973:1149) 
Enligt denna lag kan anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem, till exempel 
gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas 
vid förrättning. 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill utnyttja utrymme inom 
fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas vid förrättning. 
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ABVA 
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, beslutas av kommunfullmäktige. 

Ansvar 

Kommunfullmäktige 
• antagande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

• antagande av verksamhetsområden för spillvatten, dricksvatten och dagvatten.

• beslutar om exploateringsavtal som reglerar genomförandet av en detaljplan med en
exploatör.

Kommunstyrelsen 
• hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor.

• översiktlig planering av mark- och vattenanvändning samt att initiera övrig fysisk
planering.

• prövning och beviljande av planbesked för planer samt prioritering av arbetet med
planer.

• risk och säkerhet för samhällsfunktioner.

Miljö- och byggnämnden 
• framtagande av detaljplaner enligt planbesked från kommunstyrelsen.

• förhandsbesked och bygglov.

• handlägger anmälningsärenden avseende dagvattenanläggningar.

• vid behov förelägga om försiktighetsmått för utförande, drift och underhåll av
anläggningen.

• tillsynsansvar dagvattenanläggningar.

Tekniska nämnden 
• VA- huvudman för dagvatten där verksamhetsområde beslutats.

• Ansvar för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark, gator och torg med
kommunalt huvudmannaskap.

• Fastighetsägaransvar för omhändertagande av dagvatten på kommunal mark.

Fastighetsägare 
• Ansvar för omhändertagande av dagvatten inom den egna fastigheten.

• ansvar för omhändertagande av dagvatten inom gemensamhetsanläggning där
fastigheten ingår.

• ansvar för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark, gator och torg med
enskilt huvudmannaskap.

Trafikverket 

• ansvarar för omhändertagande av dagvatten från statliga vägar och järnvägar.

Exploatörer

• ansvarar för anläggandet av erforderliga dagvattenanläggningar vid genomförandet av 
detaljplan med enskilt huvudmannaskap
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• Förrättar servitut då det krävs för hantering av dagvatten beläget på annans mark.
• Prövar ansökan om gemensamhetsanläggning om flera fastigheters har behov av att 

lösa dagvattenhanteringen.

Länsstyrelsen 

• Bevakar de allmänna intressena och har flera roller i den kommunala
samhällsbyggnadsprocessen som påverkar dagvattenhanteringen.

• Remissinstans vid översiktsplaneringen och granskande myndighet vid
detaljplaneskedet.

• Kan överpröva en kommunal detaljplan om miljökvalitetsnormerna riskerar att
överskridas.

• Prövar ansökan om vattenverksamhet, inklusive markavvattning, samt utövar tillsyn
över kommunens skyldighet att ordna med en allmän VA-försörjning.

Mark- och miljödomstolen 

• Överprövande myndighet vid ett överklagande av detaljplan.

Många aktörer är involverade 

Lantmäterimyndigheten
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KSau § 61 Policy för dagvattenhantering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera ärendet till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-05-26.

Sammanfattning av ärendet
I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att 
"Dagvattensystem ska avleda nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och 
kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar 
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande 
mål"

• undvika att dagvatten uppkommer
• förhindra att dagvatten förorenas
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt
• flödet ska utjämnas och fördröjas
• dagvatten ska renas

Förslag till policy har arbetats fram enligt kommunfullmäktiges uppdrag och vad 
som anges i översiktsplanen. I gruppen som har arbetat med policyn har 
representanter från tekniska förvaltningen och plan och byggavdelningen delvis 
medverkat, det huvudsakliga arbetet har utförts av miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Information, sakkunskap och inspiration har inhämtats 
från andra myndigheter, företrädesvis andra kommuner som har policys, riktlinjer 
eller vägledningar gällande dagvatten. Policyn ska vara ett politiskt förankrat 
dokument som anger mål och åtagande för fysisk planering, exploatering, 
byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande 
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun, en gemensam 
utgångspunkt för alla aktörer.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-11-07 § 196
Förslag till Policy för dagvattenhantering
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-29 § 3
Tjänsteanteckning 2020-02-17
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STRÖMSTADS KOMMUN  1 (11) 
Miljö- och byggförvaltningen  2019-xx-xx 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen  Ärende: MBN-2019-1247 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policy för 
dagvattenhantering 
 
  



 
  2 (11) 
   
   
 
Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................................................... 3 

Syfte ...................................................................................................................................... 4 

Mål ........................................................................................................................................ 4 

Åtaganden ............................................................................................................................. 4 

Vad är dagvatten och varför ska det tas omhand .................................................................. 5 

Hållbar planering ................................................................................................................... 6 

Ekosystemtjänster ................................................................................................................. 6 

Verksamhetsområde ............................................................................................................. 7 

Översikts- och detaljplan ....................................................................................................... 7 

Utanför detaljplan och/eller verksamhetsområden .............................................................. 7 

Lagstiftning ............................................................................................................................ 7 

Ansvar ................................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

  



 
  3 (11) 
   
   
 
Inledning 
Utmaningar i form av en växande stad med förväntningar på höga rekreationsvärden och 
vatten av god kvalitet ställer höga krav på hur dagvatten ska hanteras. 

När områden bebyggs och befintliga bebyggda områden utvecklas krävs insiktsfull planering 
och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade frågor. Kommunen har ett 
ansvar att bibehålla eller förbättra vattenkvalitén i grundvatten, vattendrag sjöar och hav. 
Framtiden kräver också att kommunen är rustad för utmaningar som uppstår genom 
klimatförändringar. 

Om dagvattenhanteringen integreras i den fysiska planeringen finns dessutom en stor 
potential att dagvattnet blir ett positivt inslag i stadsbilden. En väl avvägd utformning ger en 
stimulerande och god bebyggd miljö och ekologiska, biologiska och rekreativa mervärden. 

I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att ”Dagvattensystem ska avleda 
nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning 
eftersträvas ett lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar 
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande mål” 

• undvika att dagvatten uppkommer 
• förhindra att dagvatten förorenas 
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt 
• flödet ska utjämnas och fördröjas 
• dagvatten ska renas 

 

Denna policy omfattar mål och åtaganden för hantering av dagvatten som gäller för alla 
aktörer som verkar i kommunen. Fördjupade kunskapsöversikter och vägledning för det 
fortsatta arbetet kommer att tas fram och uppdateras fortlöpande efter behov. 

Policyn har tagits fram av representanter från miljö- och byggförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. 

 

 
Dagvattenhantering i gatumiljö 
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Syfte 
Syftet med policyn är att den ska var ett politiskt förankrat dokument som anger mål och 
åtagande för planarbete, byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande 
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun. 

 

 

Mål 

• Att förbättra och utveckla dagvattenhanteringen i kommunen. 

• Klargöra roller och ansvar, och därmed effektivisera och underlätta för alla parter. 

• Höja kompetens och intresse för dagvattenfrågan, dess utmaningar och möjligheter. 

 

 

 

Åtaganden 

• Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och biologisk resurs, och man ska 
beakta möjligheten att nyttja vattnet för att skapa ett attraktivt inslag och få ett 
multifunktionellt syfte i stads och boende miljön. 

• Dagvatten ska ses som en hydrologisk resurs och den naturliga vattenbalansen ska 
eftersträvas. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska alltid eftersträvas för att minska 
belastning på ledningssystem och recipient. 

• Vid all planering och projektering av dagvattenanläggningar ska man i största möjliga 
mån, utnyttja naturliga avdunstningen, infiltration och fördröjning. 

• Förorening av dagvatten ska undvikas, men där det sker, ska förorenat och rent 
dagvatten hanteras separat och erforderlig rening ska ske innan utsläpp. 

• Tillförseln av dagvatten i spillvattensystem ska minska. 

• Vid planering av områden och utformning av dagvattenanläggningar ska höga 
vattennivåer och skyfall, beaktas. 

• Vid planering av åtgärder och byggnation i redan exploaterade eller bebyggda 
områden ska alltid en dagvattenutredning göras, om man bedömer att åtgärder kan 
vidtas som är i linje med denna policy. 

• Vid planering av åtgärder och byggnation inom ej exploaterade och ej bebyggda 
områden ska en dagvattenutredning alltid göras och policyn ska tillämpas. 
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Fördröjning av dagvatten 

 

Vad är dagvatten och varför ska det tas omhand 
Dagvatten är regn- och smältvatten från exploaterade områden som når grundvatten, 
recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, genomsläpplig mark, diken och/eller ledningar. I 
tätorter eller i områden där stora och sammanhängande ytor bebyggs och ofta är hårdgjorda, 
är det nödvändigt att omhänderta och avleda dagvattnet på ett genomtänkt sätt. Dagvatten 
som inte är förorenat, till exempel takvatten och dagvatten från bostadsområden behöver inte 
renas, men bör omhändertas och avledas på ett kontrollerat sätt. 

Dagvatten kan bli förorenat då det rinner av från ytor och områden där det finns verksamheter 
som hanterar petroleumprodukter, kemikalier eller andra miljö och hälsostörande ämnen. Till 
exempel trafik, arbetsfordon, och industrier. 

För att undvik att förorenat dagvattnet når grundvattnet och recipienter ska det hanteras som 
ett avloppsvatten och renas. 

Förutom tillförsel av miljö och hälsostörande ämnen till yt- och grundvatten så bidrar 
dagvatten till höga vattennivåer och översvämningar som kan orsaka stora problem för 
infrastruktur, samhällsfunktioner och för den enskilde. Det förutspås en ökad mängd 
dagvatten i framtiden till följd av klimatförändringar och ökad nederbörd. På sikt ökar även 
risken för översvämningar på grund av höjd havsnivå. Samtidigt växer Strömstad vilket leder till 
att andelen hårdgjorda ytor ökar och den naturliga infiltrationen minskar. Detta ger 
sammantaget en risk för översvämningar eller höga nivåer som kan rubba samhällsfunktioner, 
orsaka inträngning av vatten i bräddavlopp och ge störningar i reningsverket. 
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Hållbar planering  
Att planera hållbart innebär bland annat flexibilitet och beredskap att möta framtidens 
utmaningar. En genomtänkt planering av exploateringar, bebyggelser och av ytor som riskeras 
att översvämmas eller påverkas av höga vattenflöden, skapar förutsättningar att möta 
klimatförändringarnas konsekvenser. 

För att nå ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet måste man ta hänsyn till att vattnet 
rör sig inom givna avrinningsområden. Vid 
planering och exploatering måste därför 
enskilda platser och områden sättas i ett större 
sammanhang. Då kan man optimera och 
prioritera de tekniska och ekonomiska 
insatserna för att nå största möjliga effekt. 

 
Dagvatten i stadsmiljö 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som används för att visa den nytta människan får från 
naturens eget arbete. Att anlägga system som ger utrymme för dagvattnet nära dess 
uppkomst och efterlikna naturens eget kretslopp, en naturlig rening och infiltration, ger en rad 
fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv och man gynnar flera ekosystemtjänster. Föroreningar 
fastläggs, man upprätthåller grundvattennivån och man får system som är mindre känsligt för 
varierande nederbörd. Vatten ger också ett mervärde i boendemiljön såsom vattenspeglar, 
ökad grönska som är värdefulla faktorer i vår närmiljö och estetiskt tilltalande. Man gynnar 
pollinering, skapar boplatser för växter och djur, ökar arters spridningsmöjligheter och den 
biologiska mångfalden. Det kan också bidra till minskade bullernivåer och renare luft. 
 

 

 
Lokalt omhändertagande och biologisk mångfald 
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Verksamhetsområde 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
dagvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse har 
kommunen ett ansvar att ordna med en allmän anläggning, och då ska ett verksamhetsområde 
för dagvatten inrättas och kommunen blir huvudman. Området behöver inte vara planlagt för 
att det kommunala ansvaret ska träda in. Om kommunen anser sig inte ha ansvaret inom ett 
planområde, finns stor risk att problem uppstår då varje fastighetsägare endast har ansvar för 
sin fastighet. 

Inom ett verksamhetsområde har alltid fastighetsägare ansvar för avvattning inom fastighet 
och huvudmannen har ansvar för avledning av överskottsvattnet från fastighet och allmän 
platsmark till recipient. Huvudmannen ansvarar för att dagvattensystemet dimensioneras 
utifrån gällande branschrekommendation vilket innebär att systemet ska klara av ett visst flöde 
under en begränsad tid. 

Översikts- och detaljplan 
En översiktsplan anger oftast bara en övergripande beskrivning av möjligheter och problem 
vad gäller lösning av dagvattnet. När ett område detaljplaneras sker en fördjupad analys av det 
som framkommit i översiktsplaneringen. En detaljplan ska ge förutsättningarna att lösa 
dagvattenhanteringen på ett hållbart sätt och säkert sätt. Enligt miljöbalken definieras 
dagvatten som ett avloppsvatten inom planlagt område, det innebär att det är lagstyrt att det 
ska omhändertas och renas. Vid planläggning ska ansvarsfrågan klargöras och en 
dagvattenutredning ska ge svar på behov av fördröjning och rening, lösningar för höga flöden 
samt visa på lämpliga placeringar av anläggningarna. 

En dagvattenanläggning som betjänar ett område med detaljplan är i regel anmälningspliktig, 
oavsett vem som är huvudman. Ett enskilt hanterande av dagvatten, för viss eller vissa 
fastigheter, inom en detaljplan är ej anmälningspliktigt. 

Utanför detaljplan och/eller verksamhetsområden 
På landsbygden och i glest bebyggda områden är sällan dagvattenhanteringen ett problem. 
Risk för förorening av dagvattnet är liten och det finns ofta goda möjligheter och lämpliga 
platser för naturlig infiltration och avledning för varje fastighet. 

Lagstiftning 

Vattendirektivet - ett kommunalt ansvar 
Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. EU:s ramdirektiv, 
eller Vattendirektivet (2000/60/EG) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller 
vattenkvalitet och tillgång på vatten. Ansvar för genomförandet av vattenförvaltningen har de 
fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Arbetet drivs i förvaltningscykler om sex år. En 
vattenförekomst kartläggs utifrån miljöövervakning, till exempel provtagning. Underlaget 
används för att klassificera, bedöma vattnets tillstånd och påverkan, och för att fastställa 
miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormen beskriver statusen för den önskade 
vattenkvaliteten och tidpunkten för när den senast ska uppnås. Utifrån detta upprättas 
förvaltningsplaner som beskriver åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen. Normerna är 
tvingande och ett rättsligt bindande för kommuner och andra myndigheter som är ansvariga 
för åtgärder. Årligen ska kommunerna rapportera till Havsmyndigheten vilka åtgärder som 
vidtagits. Åtgärder som kommunen ansvarar för och som handlar om dagvatten. 

• Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken, avseende verksamheter som 
påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
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verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. 

• Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs 
för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen 
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det 
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan. 

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt 
plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 

• Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 
samråd med länsstyrelserna. 

• Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen 
med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Årligen ska kommunerna rapportera till Havsmyndigheten vilka åtgärder som vidtagits. 

Miljöbalken (1998:808) 
Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken består av sju delar. Den 
första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och 
bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de 
allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Här anges krav på rening av avloppsvatten, dit förorenat 
dagvatten hör och åtgärden är anmälningspliktig. 

Egenkontrollförordningen (1998:901) 
Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, 
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken. En 
anläggning som avleder vatten för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för 
en viss, eller vissa, fastigheters räkning anses vara anmälningspliktig och berörs därför av 
egenkontrollförordningen. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL 
innehåller bland annat bestämmelser om att alla kommuner är skyldiga att upprätta en 
översiktsplan för hela kommunen. Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om 
detaljplaner, bygglov och byggtillsyn. I detaljplanen ska det visas att dagvattenfrågan kan lösas. 
Planföreskrifterna kan endast utformas med stöd av PBL. Vad som med rättsligt bindande 
verkan får regleras genom detaljplanebestämmelser regleras i 4 kap. PBL. Enligt 4:12§ får 
kommunen bestämma om skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, 
översvämning och erosion.  

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar att ordna med 
vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Den tydliggör också vilka rättigheter 
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och skyldigheter som råder mellan huvudmannen för anläggningen och de brukare vars 
fastigheter ingår i verksamhetsområdet för anläggningen. Lagens 6 § beskriver kommunens 
skyldigheter, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. För bebyggelse utanför kommunalt verksamhetsområdet har kommunen ingen 
skyldighet att lösa VA-frågorna så länge det inte uppstår ett behov av en samlad lösning av 
miljö- eller hälsoskäl.  

Jordabalken (1970:994) 
Jordabalken handlar bl.a. om rättsförhållanden för fast egendom d.v.s. jord. Bestämmelser om 
rättsförhållandet mellan grannar finns i 3 kap. Var och en ska vid nyttjande av fastighet ta 
skälig hänsyn till omgivningen så att inte skada uppstår. Vid grävning eller likande arbeten ska 
man vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga skada på angränsande mark. 
Av detta kan tolkas att en ändring av det naturliga dagvattenflödet inte får göras om det 
innebär negativa konsekvenser för omgivande mark. 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 
Den fastighetsrättsliga lagstiftningen utgörs i första hand av jordabalken och 
fastighetsbildningslagen. I 3 kap finns de allmänna lämplighets- och planvillkoren för 
fastighetsbildning (avstyckning, klyvning m.m.). En fastighet ska vara lämplig för sitt ändamål. 
Ska fastigheten användas för bebyggelse ska det finnas möjlighet till anordningar för vatten 
och avlopp. Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Om detaljplanen föreskriver lokalt omhändertagande av dagvatten bör det alltså var möjligt att 
uppfylla även i fastighetsbildningshänseende. 

Väglagen (1971:948) 
Väglagens tillämpningsområde är allmän väg, dvs. inte gata där kommunen är väghållare. Till 
väg hör vägbana och övriga anordningar. Miljöbalkens hänsynsregler, hushållningsreglerna i 3-
4 kap. och regler om miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid prövning av ärenden enligt 
väglagen. Dagvatten ska hanterats på ett lämpligt sätt och eventuellt beskrivas i den 
miljökonsekvensbeskrivning alternativt miljöbeskrivning (om vägplanen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan) som tas fram. 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö mot olyckor. Ansvaret ligger på stat, kommun och enskilda företag. För räddningstjänst är 
dagvatten en fråga som blir aktuell när det finns risk för personskada. Räddningstjänsten bör 
vara med i planeringsarbetet och analysera säkerheten kring öppna dagvattenlösningar och 
översvämningsrisker. Utsläpp av förorenat släckvatten till recipient eller till det allmänna 
dagvattensystemet är en risk som ska beaktas. 

Anläggningslagen (1973:1149) 
Enligt denna lag kan anläggning inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som 
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem, till exempel 
gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas 
vid förrättning. 

Ledningsrättslagen (1973:1144) 
Enligt denna lag kan den som för ledning eller annan anordning vill utnyttja utrymme inom 
fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Fråga om ledningsrätt prövas vid förrättning. 

ABVA 
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, beslutas av tekniska nämnden. 
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Ansvar 

Kommunfullmäktige  
• antagande av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner 

• antagande av verksamhetsområden för spillvatten, dricksvatten och dagvatten 

Kommunstyrelsen 
• hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor 

• översiktlig planering av mark- och vattenanvändning samt att initiera övrig fysisk 
planering 

• prövning och beviljande av planbesked för planer samt prioritering av arbetet med 
planer 

• risk och säkerhet för samhällsfunktioner 

• avtalar om genomförandeplan med extern exploatör, t.ex. markanvisningsavtal eller 
exploateringsavtal 

Miljö- och byggnämnden 
• framtagande av detaljplaner enligt planbesked från kommunstyrelsen 

• förhandsbesked och bygglov 

• handlägger anmälningsärenden avseende dagvattenanläggningar 

• vid behov förelägga om försiktighetsmått för utförande, drift och underhåll av 
anläggningen 

• tillsynsansvar dagvattenanläggningar 

Tekniska nämnden  
• huvudman för dagvatten där verksamhetsområde beslutats 

• ansvarar för att ta fram förslag på bildande av verksamhetsområden enligt 
vattentjänstlagen 

• huvudman för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark, gator, torg  

• huvudman för dagvatten på kommunal mark, även om den inte är bebyggda eller 
planlagda 

Privata fastighetsägare 
• ansvarar för dagvatten inom den egna fastigheten 

Privata exploatörer 

• ansvarar för dagvatten inom detaljplanelagt området enligt genomförandeplan 

Trafikverket 
• ansvarar för dagvatten från vägar och järnvägar där de är huvudman 

Lantmäterimyndigheten 
• Förrättar servitut då det krävs för hantering av dagvatten beläget på annans mark 

• Prövar ansökan om gemensamhetsanläggning om flera fastigheters har behov av att 
lösa dagvattenhanteringen 

  



 
  11 (11) 
   
   
 
Länsstyrelsen 

• Bevakar de allmänna intressena och har flera roller i den kommunala 
samhällsbyggnadsprocessen som påverkar dagvattenhanteringen 

• Remissinstans vid översiktsplaneringen och granskande myndighet vid 
detaljplaneskedet 

• Kan överpröva en kommunal detaljplan om miljökvalitetsnormerna riskerar att 
överskridas 

• Prövar ansökan om vattenverksamhet, inklusive markavvattning, samt utövar tillsyn 
över kommunens skyldighet att ordna med en allmän VA-försörjning 

Mark- och miljödomstolen 
• Överprövande myndighet vid ett överklagande av detaljplan 

 

 

 

 
Många aktörer är involverade 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0417

KSau § 185 Reviderad Plan- och bygglovstaxa

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Sammanfattning av ärendet
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny 
taxemodell har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader har 
konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs. 
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet 
timmar.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123
Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till taxa.

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (35) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-25  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2019-967 

MBN § 123 Plan- och bygglovstaxa 2020 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny 
taxemodell har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader har 
konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs. 
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet 
timmar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-16 
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Miljö- och byggförvaltningen 2020-06-16 Dnr: MBN-2019-967 

Plan- och byggavdelningen   
Elin Solvang, 0526-194 77   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

 

 Miljö- och byggnämnden 

 
 
 
 

 
 

Förslag till beslut 

Plan och bygglovstaxa 2020 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i KF 

Sammanfattning av ärende 
Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny 
taxemodell har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader har 
konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs. 
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet 
timmar. 

Perspektiv  

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, 
Miljöperspektiv, Juridiskt perspektiv 
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc) 
De redaktionella ändringar som föreslås bedöms inte innebära några stora 
ekonomiska konsekvenser utan ska enbart förtydliga nyttjandet av taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-16 
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät 
 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
 
 
 

Elin Solvang 
Plan- och byggchef 
0526-194 77 
elin.solvang@stromstad.se 

Michael Olsson 
Förvaltningschef 
0526-193 70 
michael.olsson@stromstad.se 

 



 
 
 

 
Plan‐ och bygglovstaxa 
Inklusive kart‐ och mättaxa 

Dnr MBN‐xx 
 
 

 
Taxebestämmelser 
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda att täcka nämndens 
kostnader för den myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningen. 
 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges. 
 
Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och 
ingripandebesked 

2. Beslut om lov 
3. Tekniska samråd och slutsamråd 
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 
5. Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§ 
6. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
7. Planavgift 
8. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter 
9. Utstakning och lägeskontroll 
10. Utskrifter på plotter 
 

 
Beräkning av avgift 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig 
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkter för beslutet eller, om särskilt beslut 
inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs. 
 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.  
 
  



Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 
 

 

 Planavgift 
I Strömstads kommun finns idag ett par planer där bestämmelse finns om att planavgift ska tas ut 
vid bygglovgivning. Detta för att finansiera det planarbete som är gjort. De aktuella planerna är 
följande: 
Kebal: 

- P33 (Skee-1177) 
- P34 (Skee 1188) 
- P35 (Skee-1407) 
- P36 (Skee-1443) 

Hålkedalen: 
- P 40 (Skee-1175) 

Oslovägen: 
- P112 

Centrum: 
- P88/9 

Seläter/Norrkärr 
- P88/8 

Stare 
- P97 

Samtliga dessa planer är i princip fullt utbyggda och kommunen har fått täckning för nedlagda 
plankostnader. 
 
Nya planer med planavgift som finansieringsmodell tas inte fram. 
 
Därmed sätts taxan för samtliga planagifter till 0 kr.  
 
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och 
tvåbostadshus 
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage, carport, förråd 
samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det 
ingår i samma ansökan. 
 
Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 § och 33 a § PBL) som 
för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 
 
Areabestämning 
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall bruttoarean 
(BTA) + öppenarenan (OPA). 
 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. 
 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden 
besluta om detta i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i 
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. 



Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 
 

 

  
Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, 
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut samt administration. 
 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme för år 2020 är 1137 kronor. 
 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för 
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. 
 
Utskrift på plottern 
Moms tillkommer 
Kostnad per kopia A2  90 kr 
Kostnad per kopia A1  160 kr 
Kostnad per kopia A0  320 kr 
 
Specialbestämmelser runt Näsinge flygfält 
Inom det område kring Näsinge flygfält som omfattas av områdesbestämmelser P94, antagna 
2006-12-14, gäller en utökad bygglovsplikt. Taxa enligt tabellen gäller för motsvarande åtgärd. 
Åtgärder som omfattas PBL 9 kap 3 § men som i enlighet med områdesbestämmelserna kräver 
bygglov ska enligt denna taxa vara avgiftsbefriade. 
 
Betalning av avgift 
 
Icke utnyttjade bygglov 
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden 
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är 
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av 
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas eller tilläggsdebiteras.  
 
Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven miljö- och 
byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. 
 
Avgiften får även tas ut i förskott. 
 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att 
preskription sker efter tio år. 
 
Ändring av taxan 
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den 
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”. 
 
Övriga ändringar, som timjusteringar eller tillkommande ärendekategorier, beslutas av 
kommunfullmäktige vid behov. 
 
Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 2020-10-01. 



Kommunnamn
Datum
Upprättad av

Handläggningskostnad
per timme för lov,
anmälan mm 1 137 kr



Tabell nr

A 1
A 2
A 3
A 4

A 5
A 6
A 7
A 8
A 9

A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21



Rubrik Länk till
taxetabell

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader →
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader →
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar →
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 →
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer
och andra mindre tekniska anläggningar) →
Förlängning av tidsbegränsat bygglov →
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär →
Anmälningspliktiga åtgärder →
Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder →
Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov →
Förhandsbesked →
Villkorsbesked →
Ingripandebesked →
Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och "förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden →
Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter →
Utstakning och lägeskontroll →
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) →
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder →
Avslag, avskrivning och avvisning →
Planbesked →

#N/A →



Länk till
tidsuppskattning
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→



A Taxetabeller för lov, anmälan mm
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på

högst 250 kvm med tekniskt samråd
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att
det ingår i samma ansökan.

Planenligt 32 120 kr
A 1.2 Avviker från detaljplan 36 668 kr
A 1.3 Utanför planlagt område 42 922 kr

A 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus som
överstiger 250 kvm med tekniskt samråd
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att
det ingår i samma ansökan.

Planenligt 40 079 kr
A 1.5 Avviker från detaljplan 43 490 kr
A 1.6 Utanför planlagt område 51 449 kr

A 1.7 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder på högst 250 kvm med tekniskt
samråd
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att
det ingår i samma ansökan.

Planenligt 29 846 kr
A 1.8 Avviker från detaljplan 32 120 kr
A 1.9 Utanför planlagt område 40 079 kr

A 1.10 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder som överstiger 250 kvm med tekniskt
samråd
I kostnaden och beräkningen av kvm ingår
komplementbyggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att
det ingår i samma ansökan.

Planenligt 36 668 kr
A 1.11 Avviker från detaljplan 40 079 kr
A 1.12 Utanför planlagt område 48 038 kr

A 1.13 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst
50 kvm med tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik kan
påverka byggnaden.

Planenligt 15 350 kr
A 1.14 Avviker från detaljplan 17 624 kr
A 1.15 Utanför planlagt område 15 350 kr

A 1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik kan
påverka byggnaden.

Planenligt 19 329 kr



A 1.17 Avviker från detaljplan 21 603 kr
A 1.18 Utanför planlagt område 19 898 kr

A 1.19 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst
50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader som
garage, carport, förråd samt eventuell rivning.

Planenligt 10 802 kr
A 1.20 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.21 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.22 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel byggnad
som oisolerat kallförråd utan betongplatta.

Planenligt 13 076 kr
A 1.23 Avviker från detaljplan 15 350 kr
A 1.24 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.25 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm med
tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
beroende på höjd eller infästningar i befintlig
byggnad.

Planenligt 16 145 kr
A 1.26 Avviker från detaljplan 16 714 kr
A 1.27 Utanför planlagt område 17 282 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där
brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik kan
påverka byggnaden.



A 1.28 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass som överstiger 25
kvm med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
beroende på höjd eller infästningar i befintlig
byggnad.

Planenligt 16 714 kr

A 1.29 Avviker från detaljplan 17 282 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 17 851 kr

A 1.31 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass på högst 25 kvm utan
tekniskt samråd          
Teknisk prövning sker i lovet

Planenligt 10 460 kr

A 1.32 Avviker från detaljplan 11 029 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 11 597 kr

A 1.34 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med
altan,balkong eller terass som överstiger 25
kvm utan tekniskt samråd                  
Teknisk prövning sker i lovet

Planenligt 11 597 kr
A 1.35 Avviker från detaljplan 12 166 kr
A 1.36 Utanför planlagt område 12 734 kr

A 1.37 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst
50 kvm med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad
takkupa, tillbyggnad där taket blir balkong.)

Planenligt 17 055 kr
A 1.38 Avviker från detaljplan 19 329 kr
A 1.39 Utanför planlagt område 17 055 kr

A 1.40 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd

Planenligt 20 466 kr
A 1.41 Avviker från detaljplan 22 740 kr
A 1.42 Utanför planlagt område 20 750 kr
A 1.43 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst

50 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader som
garage, carport, uterum, förråd samt eventuell rivning.

Planenligt 13 076 kr
A 1.44 Avviker från detaljplan 15 350 kr
A 1.45 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 1.46 Tillbyggnad av en komplementbyggnad med
tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion
och/eller innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad
takkupa, tillbyggnad där taket blir balkong.)

Planenligt 9 665 kr
A 1.47 Avviker från detaljplan 10 802 kr
A 1.48 Utanför planlagt område 10 233 kr

A 1.49 Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.
Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum,
förråd samt eventuell rivning.

Planenligt 6 254 kr
A 1.50 Avviker från detaljplan 7 391 kr
A 1.51 Utanför planlagt område 6 254 kr

A 1.52 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial
med tekniskt samråd

Planenligt 11 939 kr
A 1.53 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.54 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial

utan tekniskt samråd
Planenligt 8 528 kr

A 1.55 Avviker från detaljplan 9 665 kr



A 1.56 Mindre fasadändring utan tekniskt samråd
Upptagande eller igensättning av enstaka eller få
dörrar och fönster

Planenligt 5 117 kr
A 1.57 Liten avvikelse 7 391 kr

A 1.58 Solceller på tak eller fasad
Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Planenligt 5 685 kr
A 1.59 Avviker från detaljplan 6 822 kr
A 1.60 Utanför planlagt område 5 685 kr
A 1.61 Inredning av ytterligare lägenhet där

fasadförändringar ingår
Planenligt 10 802 kr

A 1.62 Avviker från detaljplan 13 076 kr
A 1.63 Utanför planlagt område 10 802 kr
A 1.64 Per styck för nybyggnad av fler likartade en-

eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)
De måste vara så lika att en ny granskning av
tillgänglighet ej behövs.Hus med avikkelser räknas
separat som "egen" nybyggnad.

55%



A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader

Ärendetyp Avgift
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med

tekniskt samråd
Garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett
eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 19 329 kr
A 2.2 Avviker från detaljplan 21 319 kr
A 2.3 Utanför planlagt område 22 456 kr

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla
hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla
kontor och toaletter.

Planenligt 11 939 kr
A 2.5 Avviker från detaljplan 14 213 kr
A 2.6 Utanför planlagt område 14 497 kr

A 2.7 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 41 501 kr
A 2.8 Avviker från detaljplan 46 049 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 50 597 kr

A 2.10 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 66 515 kr
A 2.11 Avviker från detaljplan 69 926 kr
A 2.12 Utanför planlagt område 71 347 kr

A 2.13 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 122 796 kr
A 2.14 Avviker från detaljplan 126 207 kr
A 2.15 Utanför planlagt område 129 050 kr

A 2.16 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 129 902 kr
A 2.17 Avviker från detaljplan 132 176 kr
A 2.18 Utanför planlagt område 135 587 kr

A 2.19 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm -
intervall

I alla områden 18 000 kr

A 2.20 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Planenligt 127 628 kr
A 2.21 Avviker från detaljplan 129 902 kr
A 2.22 Utanför planlagt område 133 313 kr

A 2.23 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt 65 093 kr
A 2.24 Avviker från detaljplan 67 367 kr
A 2.25 Utanför planlagt område 69 641 kr

A 2.26 Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Planenligt 123 080 kr

A 2.27 Avviker från detaljplan 131 039 kr



A 2.28 Utanför planlagt område 137 861 kr

A 2.29 Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Planenligt 145 820 kr
A 2.30 Avviker från detaljplan 153 779 kr
A 2.31 Utanför planlagt område 158 327 kr

A 2.32 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Planenligt 162 307 kr
A 2.33 Avviker från detaljplan 170 266 kr
A 2.34 Utanför planlagt område 174 814 kr

A 2.35 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA)
med tekniskt samråd
Sporthallar,handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.

Planenligt 174 245 kr
A 2.36 Avviker från detaljplan 182 204 kr
A 2.37 Utanför planlagt område 186 752 kr

A 2.38 Därutöver ( 5001 kvm ) för varje 1000 kvm -
intervall

I alla områden 27 000 kr

A 2.39 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

Planenligt 16 714 kr
A 2.40 Avviker från detaljplan 17 282 kr
A 2.41 Utanför planlagt område 17 851 kr
A 2.42 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt

samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt 12 734 kr
A 2.43 Avviker från detaljplan 15 008 kr
A 2.44 Utanför planlagt område 12 734 kr
A 2.45 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med

tekniskt samråd
Planenligt 24 104 kr

A 2.46 Avviker från detaljplan 28 652 kr
A 2.47 Utanför planlagt område 27 515 kr
A 2.48 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan

tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt 16 089 kr
A 2.49 Avviker från detaljplan 20 637 kr
A 2.50 Utanför planlagt område 19 500 kr

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och
flerbostadshus mm.



A 2.51 Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas
som nybyggnation.

Planenligt 38 601 kr
A 2.52 Avviker från detaljplan 42 581 kr
A 2.53 Utanför planlagt område 41 444 kr

A 2.54 Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader av sporthallar,handel,
kontor, skola, vård och flerbostadshus mm räknas
som nybyggnation.

Planenligt 67 083 kr
A 2.55 Avviker från detaljplan 71 063 kr
A 2.56 Utanför planlagt område 71 063 kr

A 2.57 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 928 kr
A 2.58 Avviker från detaljplan 15 065 kr
A 2.59 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 10 517 kr
A 2.60 Avviker från detaljplan 12 791 kr
A 2.61 Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få
dörrar och fönster.

Planenligt 5 117 kr
A 2.62 Avviker från detaljplan 5 117 kr

A 2.63 Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt
samråd

Planenligt 17 339 kr
A 2.64 Avviker från detaljplan 19 613 kr
A 2.65 Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd

Gäller per huskropp
Planenligt 15 634 kr

A 2.66 Avviker från detaljplan 16 771 kr
A 2.67 Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd 

Gäller per huskropp
Planenligt 21 319 kr

A 2.68 Avviker från detaljplan 22 456 kr
A 2.69 Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt

samråd                                        
Gäller per huskropp

Planenligt 15 634 kr
A 2.70 Avviker från detaljplan 16 771 kr

A 2.71 Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt
samråd
Gäller per huskropp

Planenligt 22 456 kr
A 2.72 Avviker från detaljplan 25 298 kr

A 2.73 Solceller på tak eller fasad Planenligt 5 117 kr

A 2.74 Avviker från detaljplan 5 117 kr

A 2.75 Ändrad användning, med tekniskt samråd 
Större ändringar som stora kontor i flervåningshus
som blir lägenheter går på timkostnad.

Planenligt 25 867 kr
A 2.76 Avviker från detaljplan 29 278 kr
A 2.77 Utanför planlagt område 30 415 kr

A 2.78 Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt 13 644 kr
A 2.79 Avviker från detaljplan 17 055 kr



A 2.80 Utanför planlagt område 17 624 kr
A 2.81 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 21 319 kr
A 2.82 Avviker från detaljplan 24 730 kr
A 2.83 Utanför planlagt område 25 867 kr
A 2.84 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 9 665 kr
A 2.85 Avviker från detaljplan 11 939 kr
A 2.86 Utanför planlagt område 11 939 kr
A 2.87 Per styck för byggnad där likartade förändringar

utförs i samma ansökan (gruppbebyggelse)
De måste vara så lika att en ny granskning av  ej
behövs. Byggnader med avikkelser räknas separat
som "egen" nybyggnad.

Planenligt 55%
A 2.88 Avviker från detaljplan 55%
A 2.89 Utanför planlagt område 55%

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.



A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp Avgift
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten

omgivningspåverkan
6 822 kr

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

10 802 kr

A 3.3 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan där teknisk samråd krävs
Där själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor och vindbelastningen påverkar. Ofta
en stålkonstruktion med betongfot eller liknande.

13 076 kr

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

853 kr

A 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

2 274 kr

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m i brygglängd) ,marina, friluftsbad,
motorbanor, begravningsplatser och golfbanor

Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga på
högst 15m

15 000 kr

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga 15-
60m

27 000 kr

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering



A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

A 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering



A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank,
parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska
anläggningar)

Ärendetyp Avgift
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller

väsentlig ändring av mur eller plank med
tekniskt samråd

Planenligt 14 781 kr

A 5.2 Avviker från detaljplan 15 918 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 15 918 kr

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank utan
tekniskt samråd

Planenligt 6 822 kr

A 5.5 Avviker från detaljplan 7 959 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 7 959 kr

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mindre mur eller plank
kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan
tekniskt samråd

Planenligt 5 117 kr

A 5.8 Avviker från detaljplan 5 685 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 5 685 kr

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus
med tekniskt samråd

Planenligt 11 939 kr

A 5.11 Avviker från detaljplan 13 076 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 13 076 kr

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus
utan tekniskt samråd

Planenligt 5 685 kr

A 5.14 Avviker från detaljplan 6 822 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 822 kr

A 5.16 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation,
miljöstation, sophus eller andra mindre
anläggningar

Planenligt 6 822 kr

A 5.17 Avviker från detaljplan 9 096 kr

A 5.18 Utanför planlagt område 9 096 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 7 391 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp Avgift
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 685 kr



A 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd 12 507 kr
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd 5 401 kr
A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har

undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd
12 507 kr

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

7 106 kr

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

13 644 kr

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

5 401 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

7 106 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

3 127 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 4 548 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 411 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 233 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 5 685 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

9 096 kr

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

4 548 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

10 233 kr

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

5 685 kr



A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt
samråd

14 781 kr

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt
samråd

6 822 kr

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd
Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

10 233 kr

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd
Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

5 117 kr



A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

11 654 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 401 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a
§ plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

10 802 kr

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a
§ plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

6 538 kr

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen

8 812 kr

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

9 949 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

4 264 kr

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

9 949 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

5 401 kr

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

11 654 kr

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 401 kr



A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 11 939 kr
A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 6 254 kr
A 9.3 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd

Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar
27 572 kr

A 9.4 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd
Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar

17 339 kr

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid.
15 918 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 5 117 kr

A 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift
A 11.1 Förhandsbesked

Beloppen är halverade och därmed
taxefinansierade till 50%

I enlighet med ÖP/FÖP 16 202 kr
A 11.2 I strid med ÖP/FÖP 24 730 kr

A 12 Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Ingripandebesked
Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering



A 14 Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och
"förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden

Ärendetyp Avgift
A 14.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 411 kr

A 14.2 Interimistiskt slutbesked 2 388 kr

A 14.3 Byte av kontrollansvarig 1 706 kr

A 14.4 Frivilligt bygglov
Där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.

80%

A 14.5 Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det
föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring)
Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av golvnivå, fasad eller
placering på tomten ändras. Procentsumman beräknas av nu rådande taxa.

50%

A 14.6 Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig från det
föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller förlängning av lov eller anmälan)
Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman
beräknas av nu rådande taxa.

80%



A 15 Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta
ska upprättas. I de vanligaste förekommande nybyggnadskartorna ingår följande: fastighetsindelning, rättigheter,
byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen

Ärendetyp Avgift
A 15.1 En fastighet på högst 2000 kvm för

bostadsändamål inom detaljplan
Nyupprättande av
nybyggnadskarta

7 391 kr

A 15.2 En fastighet på 2001-5000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

13 076 kr

A 15.3 En fastighet på 5001-10000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

18 761 kr

A 15.4 En fastighet på högst 8000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

9 665 kr

A 15.5 En fastighet på 8001-15000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

15 350 kr



Två fastigheter på samma nybyggnadskarta - 2 gånger priset för resp kategori
Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta - 3 gånger priset för resp kategori
osv

För större fastigheter än ovannämnda görs en bedömning av arbetsinsats och information i kartan utöver högsta pris i
tabellen ovan för ändamålet.

Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av fastigheten som redovisas.

Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras.

Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal. Är kartorna äldre än 1 år måste en ny
beställas.

Tillfälligt nyttjande av digitial primärkarta
Moms tillkommer

För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper på flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.

Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf-filer).

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåtes normalt endast
rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst
angivet ändamål.

Primärkarta

Ärendetyp Avgift/ha
Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig information eller enbart någon
del av nedanstående.

A Fastighetsindelning och rättigheter 510 kr
B Byggnader och mark 510 kr
C Kommunikation och adresser 340 kr
D Höjdinformation 340 kr
E All information 1700 kr



Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.



Tillfälligt nyttjande av digitial grundkarta
Moms tillkommer

Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och fastighetsinformation. Kartan kontrolleras
vad gäller redovisade fastigheter och kompletteras med gällande plangränser.

Avgift för nyttjande av digital grundkarta är 3*avgift per ha för primärkarta, d v s 5100 kr/ha.

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta 280 kr/ha.

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.

För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på plottern enligt taxa.

Upprättande av andra kartprodukter
Moms tillkommer

Timdebitering



Ortofoto
Moms tillkommer

Befintligt material, minst 1 år gammalt.

Nyframställda bilder/ha

Digitala terrängmodeller och punktmoln
Moms tillkommer

Digitala terrängmodeller

Punktmoln

Stompunkter
Moms tillkommer

1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter

Övriga polygon- eller triangelpunkter

300 kr/bild

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad fördelat
på den framtagna ytans
storlek

anskaffningskostand och
bearbetningskostnad fördelat
på den framtagna ytans
storlek

anskaffningskostnaden

300 kr

100 kr

A 16 Utstakning och lägeskontroll

Ärendetyp Avgift
A 16.1 Utstakning/utsättning Timdebitering

A 16.2 Lägeskontroll Timdebitering
Moms tillkommer



A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

80 % av tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns
i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Avslag, avskrivning och avvisning
Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag, avskrivning och avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete
i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

A 20 Planbesked
Ärendetyp Avgift

A 20.1 Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karakrär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m²
bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

9 665 kr

A 20.2 Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

13 644 kr



A 20.3 Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt
omfattande mer än 20000 m² markarea eller ändad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

18 192 kr



← Till Översikt

A 1 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på högst 250 kvm med
tekniskt samråd                                                                             I
kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som
garage, carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det ingår i samma
ansökan.

Planenligt 1,25 10 1,25 4

A 1.2 Avviker från detaljplan 1,25 14 1,25 4

A 1.3 Utanför planlagt område 1,25 19,5 1,25 4

A 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus som överstiger 250 kvm
med tekniskt samråd                                                                      I
kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som
garage, carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma gäller
anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det ingår i samma
ansökan.

Planenligt 1,25 17 1,25 4

A 1.5 Avviker från detaljplan 1,25 20 1,25 4

A 1.6 Utanför planlagt område 1,25 27 1,25 4

A 1.7 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder på högst 250
kvm med tekniskt samråd                                                               I
kostnaden och beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage,
carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga
åtgärder som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

Planenligt 1,25 8 1,25 4

A 1.8 Avviker från detaljplan 1,25 10 1,25 4

A 1.9 Utanför planlagt område 1,25 17 1,25 4

A 1.10 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder som överstiger
250 kvm med tekniskt samråd                                                        I
kostnaden och beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage,
carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga
åtgärder som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

Planenligt 1,25 14 1,25 4

A 1.11 Avviker från detaljplan 1,25 17 1,25 4

A 1.12 Utanför planlagt område 1,25 24 1,25 4

A 1.13
Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50 kvm med tekniskt
samråd                                                                          Innehållande kök
och/eller badrum, eller där brandtekniska åtgärder krävs och/eller geoteknik
kan påverka byggnaden.

Planenligt 1 4 1,25 2

A 1.14 Avviker från detaljplan 1 6 1,25 2

A 1.15 Utanför planlagt område 1 4 1,25 2

A 1.16
Nybyggnad av komplementbyggnad som överstiger 50 kvm med
tekniskt samråd
Innehållande kök och/eller badrum, eller där brandtekniska åtgärder krävs
och/eller geoteknik kan påverka byggnaden.

Planenligt 1 6 1,25 1,5

A 1.17 Avviker från detaljplan 1 8 1,25 1,5

A 1.18 Utanför planlagt område 1 6,5 1,25 1,5



A 1.19
Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50 kvm utan tekniskt
samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader som garage, carport, förråd
samt eventuell rivning.

Planenligt 1 4 1,25 0

A 1.20 Avviker från detaljplan 1 6 1,25 0

A 1.21 Utanför planlagt område 1 6 1,25 0

A 1.22
Nybyggnad av komplementbyggnad som överstiger 50 kvm utan
tekniskt samråd                                                                   Teknisk
prövning sker i lovet. Mycket enkel byggnad som oisolerat kallförråd utan
betongplatta.

Planenligt 1 6 1,25 0

A 1.23 Avviker från detaljplan 1 8 1,25 0

A 1.24 Utanför planlagt område 1 6 1,25 0

A 1.25
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,balkong eller terass
på högst 25 kvm med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion beroende på höjd eller
infästningar i befintlig byggnad.

Planenligt 1 3,5 1 2

A 1.26 Avviker från detaljplan 1 4 1 2

A 1.27 Utanför planlagt område 1 4,5 1 2

A 1.28
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,balkong eller terass
som överstiger 25 kvm med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion beroende på höjd eller
infästningar i befintlig byggnad.

Planenligt 1 4 1 2

A 1.29 Avviker från detaljplan 1 4,5 1 2

A 1.30 Utanför planlagt område 1 5 1 2

A 1.31
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,balkong eller terass
på högst 25 kvm utan tekniskt samråd                 
Teknisk prövning sker i lovet

Planenligt 1 4 1,2 0

A 1.32 Avviker från detaljplan 1 4,5 1,2 0

A 1.33 Utanför planlagt område 1 5 1,2 0

A 1.34
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,balkong eller terass
som överstiger 25 kvm utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet

Planenligt 1 5 1,2 0

A 1.35 Avviker från detaljplan 1 5,5 1,2 0

A 1.36 Utanför planlagt område 1 6 1,2 0

A 1.37
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst 50 kvm med tekniskt
samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller innehåller nytt
bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir balkong.)

Planenligt 1 4 1,25 1,5

A 1.38 Avviker från detaljplan 1 6 1,25 1,5

A 1.39 Utanför planlagt område 1 4 1,25 1,5

A 1.40

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som överstiger 50 kvm med
tekniskt samråd

Planenligt 1 6 1,25 1,5

A 1.41 Avviker från detaljplan 1 8 1,25 1,5



A 1.42 Utanför planlagt område 1 6,25 1,25 1,5

A 1.43
Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst 50 kvm utan tekniskt
samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader som garage, carport,
uterum, förråd samt eventuell rivning.

Planenligt 1 6 1,25 0

A 1.44 Avviker från detaljplan 1 8 1,25 0

A 1.45 Utanför planlagt område 1 6 1,25 0

A 1.46
Tillbyggnad av en komplementbyggnad med tekniskt samråd
Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller innehåller nytt
bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad där taket blir balkong.)

Planenligt 1 2 0,5 1

A 1.47 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 1

A 1.48 Utanför planlagt område 1 2,5 0,5 1

A 1.49
Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.
Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum, förråd samt eventuell
rivning.

Planenligt 1 2 0,5 0

A 1.50 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 0

A 1.51 Utanför planlagt område 1 2 0,5 0

A 1.52
Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial med tekniskt samråd

Planenligt 1 2 1 1,5

A 1.53 Avviker från detaljplan 1 3 1 1,5

A 1.54
Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial utan tekniskt samråd

Planenligt 1 3 1 0

A 1.55 Avviker från detaljplan 1 4 1 0

A 1.56
Mindre fasadändring utan tekniskt samråd                             
Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och fönster

Planenligt 1 1 0,5 0

A 1.57 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 0

A 1.58

Solceller på tak eller fasad                                                          Hus
eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Planenligt 1 2 0,5 0

A 1.59 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 0

A 1.60 Utanför planlagt område 1 2 0,5 0

A 1.61

Inredning av ytterligare lägenhet där fasadförändringar ingår

Planenligt 1 4 1,25 0

A 1.62 Avviker från detaljplan 1 6 1,25 0

A 1.63 Utanför planlagt område 1 4 1,25 0

Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som överstiger 50 kvm med
tekniskt samråd



A 1.64

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)
De måste vara så lika att en ny granskning av tillgänglighet ej behövs.Hus
med avikkelser räknas separat som "egen" nybyggnad.



Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

1,5 4 4 1,25 1 28,25 32 120 kr

1,5 4 4 1,25 1 32,25 36 668 kr

1,5 4 4 1,25 1 37,75 42 922 kr

1,5 4 4 1,25 1 35,25 40 079 kr

1,5 4 4 1,25 1 38,25 43 490 kr

1,5 4 4 1,25 1 45,25 51 449 kr

1,5 4 4 1,25 1 26,25 29 846 kr

1,5 4 4 1,25 1 28,25 32 120 kr

1,5 4 4 1,25 1 35,25 40 079 kr

1,5 4 4 1,25 1 32,25 36 668 kr

1,5 4 4 1,25 1 35,25 40 079 kr

1,5 4 4 1,25 1 42,25 48 038 kr

1,25 0 2 1 1 13,50 15 350 kr

1,25 0 2 1 1 15,50 17 624 kr

1,25 0 2 1 1 13,50 15 350 kr

1,25 2 2 1 1 17,00 19 329 kr

1,25 2 2 1 1 19,00 21 603 kr

1,25 2 2 1 1 17,50 19 898 kr

Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader



1,25 0 0 1 1 9,50 10 802 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1,25 0 0 1 1 13,50 15 350 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1 2 1,5 1 1,2 14,20 16 145 kr

1 2 1,5 1 1,2 14,70 16 714 kr

1 2 1,5 1 1,2 15,20 17 282 kr

1 2 1,5 1 1,2 14,70 16 714 kr

1 2 1,5 1 1,2 15,20 17 282 kr

1 2 1,5 1 1,2 15,70 17 851 kr

1 0 0 1 1 9,20 10 460 kr

1 0 0 1 1 9,70 11 029 kr

1 0 0 1 1 10,20 11 597 kr

1 0 0 1 1 10,20 11 597 kr

1 0 0 1 1 10,70 12 166 kr

1 0 0 1 1 11,20 12 734 kr

1,25 2 2 1 1 15,00 17 055 kr

1,25 2 2 1 1 17,00 19 329 kr

1,25 2 2 1 1 15,00 17 055 kr

1,25 3 2 1 1 18,00 20 466 kr

1,25 3 2 1 1 20,00 22 740 kr



1,25 3 2 1 1 18,25 20 750 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1,25 0 0 1 1 13,50 15 350 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

0,75 1 1 0,75 0,5 8,50 9 665 kr

0,75 1 1 0,75 0,5 9,50 10 802 kr

0,75 1 1 0,75 0,5 9,00 10 233 kr

0,75 0 0 0,75 0,5 5,50 6 254 kr

0,75 0 0 0,75 0,5 6,50 7 391 kr

0,75 0 0 0,75 0,5 5,50 6 254 kr

1 1 1,5 0,75 0,75 10,5 11 939 kr

1 1 1,5 0,75 0,75 11,5 13 076 kr

1 0 0 0,75 0,75 7,5 8 528 kr

1 0 0 0,75 0,75 8,5 9 665 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 4,5 5 117 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 6,5 7 391 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 5,00 5 685 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 6,00 6 822 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 5,00 5 685 kr

1,25 0 0 1 1 9,50 10 802 kr

1,25 0 0 1 1 11,50 13 076 kr

1,25 0 0 1 1 9,50 10 802 kr



55%



← Till Översikt

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

A 2.1
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla kontor
och toaletter.

Planenligt 1,25 5,5 1,25 3

A 2.2 Avviker från detaljplan 1,25 7,25 1,25 3

A 2.3 Utanför planlagt område 1,25 8,25 1,25 3

A 2.4
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 1,25 6 1,25 0

A 2.5 Avviker från detaljplan 1,25 8 1,25 0

A 2.6 Utanför planlagt område 1,25 8,25 1,25 0

A 2.7
Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd        Stora
garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla kontor
och toaletter.

Planenligt 2 8 2 7

A 2.8 Avviker från detaljplan 2 12 2 7

A 2.9 Utanför planlagt område 2 16 2 7

A 2.10
Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla hallar/industribyggnader med
ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Planenligt 2 18 2 11

A 2.11 Avviker från detaljplan 2 21 2 11

A 2.12 Utanför planlagt område 2 22,25 2 11

A 2.13
Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd  Stora
garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla kontor
och toaletter.

Planenligt 3 32 2 17

A 2.14 Avviker från detaljplan 3 35 2 17

A 2.15 Utanför planlagt område 3 37,5 2 17

A 2.16
Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla
kontor och toaletter.

Planenligt 1,25 36 2 18



A 2.17 Avviker från detaljplan 1,25 38 2 18

A 2.18 Utanför planlagt område 1,25 41 2 18

A 2.19 Därutöver ( från 6001 kvm ) för varje 1000 kvm - intervall I alla områden

A 2.20

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola och flerbostadshus mm.

Planenligt 1,25 42 2 18

A 2.21 Avviker från detaljplan 1,25 44 2 18

A 2.22 Utanför planlagt område 1,25 47 2 18

A 2.23

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd        Teknisk
prövning sker i lovet. Sporthallar, handel, kontor, skola och bostäder mm.

Planenligt 1,25 48 2 0

A 2.24 Avviker från detaljplan 1,25 50 2 0

A 2.25 Utanför planlagt område 1,25 52 2 0

A 2.26

Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola och bostäder mm.

Planenligt 1,25 52 2 12

A 2.27 Avviker från detaljplan 1,25 59 2 12

A 2.28 Utanför planlagt område 1,25 65 2 12

A 2.29

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola och bostäder mm.

Planenligt 1,25 56 2 18

A 2.30 Avviker från detaljplan 1,25 63 2 18

A 2.31 Utanför planlagt område 1,25 67 2 18

A 2.32

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Sporthallar, handel, kontor, skola och bostäder mm.

Planenligt 1,25 65 2 18

A 2.33 Avviker från detaljplan 1,25 72 2 18

A 2.34 Utanför planlagt område 1,25 76 2 18

A 2.35

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Sporthallar,handel, kontor, skola och bostäder mm.

Planenligt 1,25 73 2 18

A 2.36 Avviker från detaljplan 1,25 80 2 18

A 2.37 Utanför planlagt område 1,25 84 2 18

Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla
kontor och toaletter.



A 2.38 Därutöver ( från 6001 kvm ) för varje 1000 kvm - intervall I alla områden

A 2.39

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt 1 4 1 2

A 2.40 Avviker från detaljplan 1 4,5 1 2

A 2.41 Utanför planlagt område 1 5 1 2

A 2.42

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt 1 6 1,2 0

A 2.43 Avviker från detaljplan 1 8 1,2 0

A 2.44 Utanför planlagt område 1 6 1,2 0

A 2.45

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt 1 7 1 3

A 2.46 Avviker från detaljplan 1 11 1 3

A 2.47 Utanför planlagt område 1 10 1 3

A 2.48

Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt 1,25 8 1,2 0

A 2.49 Avviker från detaljplan 1,25 12 1,2 0

A 2.50 Utanför planlagt område 1,25 11 1,2 0

A 2.51
Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader som köpcenter och bostadshus eller liknande
räknas som nybyggnation.

Planenligt 2 13,5 1,2 5

A 2.52 Avviker från detaljplan 2 17 1,2 5

A 2.53 Utanför planlagt område 2 16 1,2 5

A 2.54
Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Komplicerade tillbyggnader som köpcenter och bostadshus eller liknande
räknas som nybyggnation.

Planenligt 2 17,5 2 8

A 2.55 Avviker från detaljplan 2 21 2 8

A 2.56 Utanför planlagt område 2 21 2 8

A 2.57
Fasadändring, med tekniskt samråd

Planenligt 1,25 3 1 1,5

A 2.58 Avviker från detaljplan 1,25 4 1 1,5



A 2.59
Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt 1,25 4 1 0

A 2.60 Avviker från detaljplan 1,25 6 1 0

A 2.61
Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd                             
Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och fönster

Planenligt 1 1 0,5 0

A 2.62 Avviker från detaljplan 1 1 0,5 0

A 2.63
Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt samråd

Planenligt 1,25 5 1 2

A 2.64 Avviker från detaljplan 1,25 7 1 2

A 2.65
Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd
Gäller per huskropp

Planenligt 1,25 4 1 1,5

A 2.66 Avviker från detaljplan 1,25 5 1 1,5

A 2.67
Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd
Gäller per huskropp

Planenligt 1,25 7 1 1,5

A 2.68 Avviker från detaljplan 1,25 8 1 1,5

A 2.69
Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd
Gäller per huskropp

Planenligt 1,25 4 1 1,5

A 2.70 Avviker från detaljplan 1,25 5 1 1,5

A 2.71
Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt samråd                Gäller
per huskropp

Planenligt 1,25 8 1 1,5

A 2.72 Avviker från detaljplan 1,25 10,5 1 1,5

A 2.73
Solceller på tak eller fasad

Planenligt 1 1 0,5 0

A 2.74 Avviker från detaljplan 1 1 0,5 0

A 2.75
Ändrad användning, med tekniskt samråd 
Större ändringar som stora kontor i flervåningshus som blir lägenheter går på
timkostnad.

Planenligt 1,25 5,5 1 4

A 2.76 Avviker från detaljplan 1,25 8,5 1 4

A 2.77 Utanför planlagt område 1,25 9,5 1 4

A 2.78

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt 1,25 6,5 1,25 0

A 2.79 Avviker från detaljplan 1,25 9,5 1,25 0



A 2.80 Utanför planlagt område 1,25 10 1,25 0

A 2.81

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt 1,25 5,5 1 3

A 2.82 Avviker från detaljplan 1,25 8,5 1 3

A 2.83 Utanför planlagt område 1,25 9,5 1 3

A 2.84

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt 1,25 4 1,25 0

A 2.85 Avviker från detaljplan 1,25 6 1,25 0

A 2.86 Utanför planlagt område 1,25 6 1,25 0

A 2.87
Per styck för byggnad där likartade förändringar utförs i samma
ansökan (gruppbebyggelse)
De måste vara så lika att en ny granskning av  ej behövs. Byggnader med
avikkelser räknas separat som "egen" nybyggnad.

Planenligt

A 2.88 Avviker från detaljplan

A 2.89 Utanför planlagt område

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Teknisk prövning sker i lovet.



Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

1 2 2 0,5 0,5 17 19 329 kr

1 2 2 0,5 0,5 18,75 21 319 kr

1 2 2 0,5 0,5 19,75 22 456 kr

1 0 0 0,5 0,5 10,5 11 939 kr

1 0 0 0,5 0,5 12,5 14 213 kr

1 0 0 0,5 0,5 12,75 14 497 kr

4 6 4 2 1,5 36,5 41 501 kr

4 6 4 2 1,5 40,5 46 049 kr

4 6 4 2 1,5 44,5 50 597 kr

4 12 6 2 1,5 58,5 66 515 kr

4 12 6 2 1,5 61,5 69 926 kr

4 12 6 2 1,5 62,75 71 347 kr

9 21 20 2 2 108 122 796 kr

9 21 20 2 2 111 126 207 kr

9 21 20 2 2 113,5 129 050 kr

10 21 22 2 2 114,25 129 902 kr

Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader



10 21 22 2 2 116,25 132 176 kr

10 21 22 2 2 119,25 135 587 kr

18 000 kr

2 21 22 2 2 112,25 127 628 kr

2 21 22 2 2 114,25 129 902 kr

2 21 22 2 2 117,25 133 313 kr

2 0 0 2 2 57,25 65 093 kr

2 0 0 2 2 59,25 67 367 kr

2 0 0 2 2 61,25 69 641 kr

4 16 17 2 2 108,25 123 080 kr

4 16 17 2 2 115,25 131 039 kr

4 16 17 2 2 121,25 137 861 kr

4 21 22 2 2 128,25 145 820 kr

4 21 22 2 2 135,25 153 779 kr

4 21 22 2 2 139,25 158 327 kr

9,5 21 22 2 2 142,75 162 307 kr

9,5 21 22 2 2 149,75 170 266 kr

9,5 21 22 2 2 153,75 174 814 kr

12 21 22 2 2 153,25 174 245 kr

12 21 22 2 2 160,25 182 204 kr

12 21 22 2 2 164,25 186 752 kr



27 000 kr

1 2 1,5 1 1,2 14,7 16 714 kr

1 2 1,5 1 1,2 15,2 17 282 kr

1 2 1,5 1 1,2 15,7 17 851 kr

1 0 0 1 1 11,2 12 734 kr

1 0 0 1 1 13,2 15 008 kr

1 0 0 1 1 11,2 12 734 kr

1 2 4 1 1,2 21,2 24 104 kr

1 2 4 1 1,2 25,2 28 652 kr

1 2 4 1 1,2 24,2 27 515 kr

1,5 0 0 1,2 1 14,15 16 089 kr

1,5 0 0 1,2 1 18,15 20 637 kr

1,5 0 0 1,2 1 17,15 19 500 kr

2 4 4 1 1,25 33,95 38 601 kr

2 4 4 1 1,25 37,45 42 581 kr

2 4 4 1 1,25 36,45 41 444 kr

3,5 11 11 2 2 59 67 083 kr

3,5 11 11 2 2 62,5 71 063 kr

3,5 11 11 2 2 62,5 71 063 kr

1 0,5 2 1 1 12,25 13 928 kr

1 0,5 2 1 1 13,25 15 065 kr



1 0 0 1 1 9,25 10 517 kr

1 0 0 1 1 11,25 12 791 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 4,5 5 117 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 4,5 5 117 kr

1 1 2 1 1 15,25 17 339 kr

1 1 2 1 1 17,25 19 613 kr

1 1 2 1 1 13,75 15 634 kr

1 1 2 1 1 14,75 16 771 kr

1 3 2 1 1 18,75 21 319 kr

1 3 2 1 1 19,75 22 456 kr

1 1 2 1 1 13,75 15 634 kr

1 1 2 1 1 14,75 16 771 kr

1 3 2 1 1 19,75 22 456 kr

1 3 2 1 1 22,25 25 298 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 4,5 5 117 kr

0,5 0 0 0,75 0,75 4,5 5 117 kr

1 4 4 1 1 22,75 25 867 kr

1 4 4 1 1 25,75 29 278 kr

1 4 4 1 1 26,75 30 415 kr

1 0 0 1 1 12 13 644 kr

1 0 0 1 1 15 17 055 kr



1 0 0 1 1 15,5 17 624 kr

1 3 2 1 1 18,75 21 319 kr

1 3 2 1 1 21,75 24 730 kr

1 3 2 1 1 22,75 25 867 kr

0 0 1 1 8,5 9 665 kr

0 0 1 1 10,5 11 939 kr

0 0 1 1 10,5 11 939 kr

55%

55%

55%



← Till Översikt

A 3 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp Start av

ärende
Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
liten omgivningspåverkan 1 3 0,5 0 0,5 0 0

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
stor omgivningspåverkan 1 6 1 0 0,5 0 0

A 3.3

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med
stor omgivningspåverkan där teknisk samråd krävs                 Där
själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor. Stålkonstruktion med
betongfot eller liknande.

1 6 1 2 0,5 0 1.5

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar 0 0,8 0 0 0 0 0

A 3.5

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den
mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller
ljusanordningar 0 2 0 0 0 0 0



Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

0,5 0,5 6,0 6 822 kr

0,5 0,5 9,5 10 802 kr

0,5 0,5 11,5 13 076 kr

0 0 0,8 853 kr

0 0 2,0 2 274 kr

Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar



← Till Översikt

A 4 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp Avgift

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m i brygglängd) ,marina, friluftsbad, motorbanor, begravningsplatser och golfbanor Timdebitering

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga på högst 15m 15 000 kr

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av brygga 15-60m 27 000 kr

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller
gruvdrift Timdebitering

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser Timdebitering

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn Timdebitering

A 4.8
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre meter

Timdebitering

A 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering



← Till Översikt

A 5 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska anläggningar)

Ärendetyp Start av
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

A 5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank med tekniskt samråd

Planenligt 1 4 0,5 1,5

A 5.2 Avviker från detaljplan 1 5 0,5 1,5

A 5.3 Utanför planlagt område 1 5 0,5 1,5

A 5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mur eller plank utan tekniskt samråd

Planenligt 1 3 0,5 0

A 5.5 Avviker från detaljplan 1 4 0,5 0

A 5.6 Utanför planlagt område 1 4 0,5 0

A 5.7
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
mindre mur eller plank kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan
tekniskt samråd

Planenligt 1 1,5 0,5 0

A 5.8 Avviker från detaljplan 1 2 0,5 0

A 5.9 Utanför planlagt område 1 2 0,5 0

A 5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus med tekniskt samråd

Planenligt 1 2 0,5 1,5

A 5.11 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 1,5

A 5.12 Utanför planlagt område 1 3 0,5 1,5

A 5.13

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus utan tekniskt samråd

Planenligt 1 2 0,5 0

A 5.14 Avviker från detaljplan 1 3 0,5 0

A 5.15 Utanför planlagt område 1 3 0,5 0



A 5.16
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
transformatorstation, miljöstation, sophus eller andra mindre
anläggningar

Planenligt 1 2 0,5 0

A 5.17 Avviker från detaljplan 1 4 0,5 0

A 5.18 Utanför planlagt område 1 4 0,5 0



Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

0,5 2 2 1 0,5 13 14 781 kr

0,5 2 2 1 0,5 14 15 918 kr

0,5 2 2 1 0,5 14 15 918 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 6 6 822 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 7 7 959 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 7 7 959 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 5 117 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 5 5 685 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 5 5 685 kr

0,5 2 2 0,5 0,5 10,5 11 939 kr

0,5 2 2 0,5 0,5 11,5 13 076 kr

0,5 2 2 0,5 0,5 11,5 13 076 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 5 5 685 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 6 6 822 kr

0,5 0 0 0,5 0,5 6 6 822 kr

Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska anläggningar)



0,5 0 0 1 1 6 6 822 kr

0,5 0 0 1 1 8 9 096 kr

0,5 0 0 1 1 8 9 096 kr



← Till Översikt

A 6 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 1 3,5 1 1 6,5 7 391 kr

A 7 Tidsuppskattning

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av
säsongskaraktär 1 2 1 1 5 5 685 kr



← Till Översikt

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp Start av

ärende
Handläggning

av anmälan
Expediering

och kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd 1 1 0,5 1,5 1 2 2

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 1 0 0

A 8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt
samråd 1 2,5 0,5 2 1 1 1

A 8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt
samråd 1 2 0,5 0 1 0 0

A 8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 1 1 1 2 1 2 2

A 8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 1 0 0

A 8.7
Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt
samråd
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

0,5 0,5 0,25 1,5 0,5 1 1

A 8.8
Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt
samråd
Handikappsanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

0,5 0,5 0,25 0 0,5 0 0



A 8.9
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med
tekniskt samråd 0,75 0,5 0,25 1 0,5 0 0

A 8.10
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan
tekniskt samråd 0,75 0,5 0,25 0 0,5 0 0

A 8.11
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med
tekniskt samråd 1 2 0,5 1 0,5 1 2

A 8.12
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan
tekniskt samråd 1 2 0,5 0 0,5 0 0

A 8.13
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 1 1 0,5 1 0,5 1 2

A 8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan
tekniskt samråd 1 1 0,5 0 0,5 0 0

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, med tekniskt samråd 1 2 0,5 1 0,5 1 2

A 8.16
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i
byggnaden, utan tekniskt samråd 1 2 0,5 0 0,5 0 0

A 8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

1 2,5 0,5 2,5 1 3 1

A 8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

1 2,5 0,5 0 0,5 0 0

A 8.19
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt
samråd                                                                                         Mindre
"privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

1 2 0,5 1 1 1 1



A 8.20
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt
samråd                                                                                         Mindre
"privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

1 1 0,5 0 0,5 0 0

A 8.21
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0,75 2 0,5 1,5 0,5 2 2

A 8.22
Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,75 2 0,5 0 0,5 0 0

A 8.23
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0,75 2 0,5 1,5 0,5 1 2

A 8.24
Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 2,5 0,5 0 0,5 0 0

A 8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan-
och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 0,75 1,5 0,5 1,5 0,5 1 1

A 8.26
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 1,75 0,5 1,5 0,5 1,25 1,25

A 8.27
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 0,75 0,5 0 0,5 0 0

A 8.28
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b  § 1 st.
2 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 1,75 0,5 1,5 0,5 1,25 1,25

A 8.29
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 1,75 0,5 0 0,5 0 0

A 8.30
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 1 1,75 0,5 1,5 0,5 2 2

A 8.31
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 1 1,75 0,5 0 0,5 0 0



Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

1 1 11 12 507 kr

1 0,75 4,75 5 401 kr

1 1 11 12 507 kr

1 0,75 6,25 7 106 kr

1 1 12 13 644 kr

1 0,75 4,75 5 401 kr

0,5 0,5 6,25 7 106 kr

0,5 0,5 2,75 3 127 kr

Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



0,5 0,5 4 4 548 kr

0,5 0,5 3 3 411 kr

0,5 0,5 9 10 233 kr

0,5 0,5 5 5 685 kr

0,5 0,5 8 9 096 kr

0,5 0,5 4 4 548 kr

0,5 0,5 9 10 233 kr

0,5 0,5 5 5 685 kr

1 0,5 13 14 781 kr

1 0,5 6 6 822 kr

1 0,5 9 10 233 kr



1 0,5 4,5 5 117 kr

0,5 0,5 10,25 11 654 kr

0,5 0,5 4,75 5 401 kr

0,5 0,75 9,5 10 802 kr

0,5 0,75 5,75 6 538 kr

0,5 0,5 7,75 8 812 kr

0,5 0,5 8,75 9 949 kr

0,5 0,5 3,75 4 264 kr

0,5 0,5 8,75 9 949 kr

0,5 0,5 4,75 5 401 kr

0,5 0,5 10,25 11 654 kr

0,5 0,5 4,75 5 401 kr



← Till Översikt

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp Start av

ärende
Lovprövning Expediering

och kungörelse
Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 2 0,5 2 1 2 1

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd
Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar 2 8 1,25 3 1 2 2

A 9.4 Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd
Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar 2 6 1,25 0 1 0 0

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Start av
ärende

Lovprövning Expediering
och kungörelse

Tekniskt
samråd

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd

A 10.1
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd  
Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på
timtid.

0,5 2 0,5 4 0,5 3 2

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 0,5 0 0



Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

1 0,5 10,50 11 939 kr

1 0,5 5,50 6 254 kr

2 3 24,25 27 572 kr

2 3 15,25 17 339 kr

Slutbesked Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

1 0,5 14,00 15 918 kr

0,5 0,5 4,50 5 117 kr

Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

Ärendetyp Start av
ärende

Prövning av ansökan Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid

A 11.1
Förhandsbesked
Beloppen är halverade och därmed taxefinansierade till 50%

I enlighet med
ÖP/FÖP 1,25 25 1,25 1 28,5

A 11.2 I strid med
ÖP/FÖP 1,25 40 1,25 1 43,5

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked
Ärendetyp Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering



Avgift

16 202 kr

24 730 kr

Tidsuppskattning

Förhandsbesked



A 14

Ärendetyp

A 14.1

A 14.2

A 14.3

A 14.4

A 14.5

A 14.6



← Till Översikt

Tidsuppskattning och procentsatser

Extra arbetsplatsbesök, interimistikt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och
"förlängning" av bygglov eller vid anmälansärenden

Utförande Summa tid Avgift

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 3 3 411 kr

Interimistiskt slutbesked 2,1 2,1 2 388 kr

Byte av kontrollansvarig 1,5 1,5 1 706 kr

Frivilligt bygglov
Där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans
övriga tabeller.

0 0 80%

Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt
skiljer sig från det föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring)
Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av
golvnivå, fasad eller placering på tomten ändras. Procentsumman beräknas
av nu rådande taxa.

0 0 50%

Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt
skiljer sig från det föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller
förlängning av lov eller anmälan)
Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten.
Procentsumman beräknas av nu rådande taxa.

0 0 80%

Ärendetyp



← Till Översikt

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartproduker
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande
nybyggnadskartorna ingår följande: fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen

Ärendetyp Start av
ärende

Fältkontroll Utredning och
mätning

Kartritning Införande av
anslutnings-

punkt

A 15.1 En fastighet på högst 2000 kvm för bostadsändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 1 0 3 2 0

A 15.2 En fastighet på 2001-5000 kvm för bostadsändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 1 0 5,5 4,5 0

A 15.3 En fastighet på 5001-10000 kvm för bostadsändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 1 0 9 6 0

A 15.4 En fastighet på högst 8000 kvm för industri, verksamhet eller
andra ändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 1 0 4 3 0

A 15.5 En fastighet på 8001-15000 kvm för industri, verksamhet eller
andra ändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta 1 0 7 5 0



Avslut av
ärende

Summa tid Avgift

0,5 6,5 7 391 kr

0,5 11,5 13 076 kr

0,5 16,5 18 761 kr

0,5 8,5 9 665 kr

0,5 13,5 15 350 kr

Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartproduker
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande
nybyggnadskartorna ingår följande: fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och bestämmelser samt fornminnen



← Till Översikt

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning och lägeskontroll
Ärendetyp Start av

ärende
Utredning och

beräkning
Mätning Avslut av

ärende

A 16.1 Utstakning/utsättning

A 16.2 Lägeskontroll



Summa tid Avgift

0 Timdebitering

0
Timdebitering

Moms
tillkommer

Tidsuppskattning

Utstakning och lägeskontroll



← Till Översikt

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp Avgift

A 17.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller 80 % av tillämplig tabell

A 17.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller Timdebitering

A 18 Tidsuppskattning

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

A 19 Tidsuppskattning

Avslag, avskrivning och avvisning

Ärendetyp Avgift

A 19.1 Avslag, avskrivning och avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp



A 20 Tidsuppskattning

Planbesked

Ärendetyp Summa tid Avgift

A 20.1

Enkel åtgärd
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande
kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karakrär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller
övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.

8,5 9 665 kr

A 20.2

Medelstor åtgärd
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga
kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna
för stor åtgärd.

12 13 644 kr

A 20.3

Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande
kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m²
bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20000 m² markarea
eller ändad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

16 18 192 kr



Förändringar som görs i taxan av Ronny och Elin

Ronnys klara ändringar

1. Tagit bort procenthöjningen för varsamhetskravet. Används mycket sällan eller aldrig. (A 14.5)      
Vi har heller ingen riktlinje vilket gör att en rättvis bedömning blir svår. Även ändrat överskriften i 
tabellen

2. Justerat punkterna i tabell 10 som var fel. 10.3 och 10.4 är nu 10.1 och 10.2 som de ska vara.

3. Texten har förändrats från ”Liten avvikelse” till ”Avviker från detaljplan” i de tabeller där den 
förkommer.

4.Lagt till kostnader för startbesked i marklov  i A 9.2 och A 9.4

5. Lagt på 2 timmar på posten A 1:21 då den är likvärdig med A 1:20 (nybyggnad av 
komplementbyggnader)

6. Lagt på timmar på posten A 1:57 då det tar längre tid än tidigare uppskattat.

7. Lagt på timmar på posterna A 1.4 - A 1.6 och A 1.10 - A 1:12 (nybyggnad som överstiger 25m m2) 
då det visat sig att handläggningstiden för snittet var för låg.

8. Två nya intervaller har skapats i tabell 2. Intervallet 100-1000m2 har delats i 100-500m2 och 501-
1000m2 istället. Detta gäller både industrihallar och skola. A 2.7 och A 2.26.

9. Timmarna i bygglov utanför planlagt område höjs med i snitt 4-5 timmar. Detta är ju när någon ej 
sökt förhandsbesked före bygglovet och medför därför en ökad tidsåtgång för handläggaren. 
Lokaliseringsprövningen ”ingår” ju då i bygglovet. De flesta söker nog förhandsbesked men en 
ändring är ändå nödvändig.

10. Införande av lättnader i bygglovskostnader för bygglovsbefriade åtgärder i Näsinge. Detta sedan 
de måste söka bygglov på grund av flygplatsen för åtgärder som annars är bygglovsbefriade. Åtgärder 
som kräver bygglov enligt PBL tas enligt vår taxa. Detta läggs till i inledningen.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0410

KSau § 186 VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via 
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten 
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande 
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida 
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar.

Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för 
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har 
därför avvaktat med en försäljning.  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten 
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande 
jordbruksmark.

Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha 
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett 
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall 
och ett magasin.

Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken. 
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget. 
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens 
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta 
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs.

Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för 
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet. 
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring 
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för 
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra 
underlag till försäljningen. 

Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark 
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och 
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken 
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är 
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya 
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och 
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp. 

Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I 
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att 
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av 
virke.

Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den 
öppna marknaden.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-06-16 § 66
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 49
Tjänsteskrivelse 2020-06-04 av mark- och exploateringsingenjör Alexandra 
Lilliebjelke
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25 § 29
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt
Karta
Del av skogsplan, Valbäck 1:14
Bilder

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via 
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2015-0281

TN § 66 Valbäck1:14 - försäljning

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
försälja del av Valbäck 1:14 via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten 
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande 
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida 
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar.

Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för 
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har 
därför avvaktat med en försäljning.  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten 
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande 
jordbruksmark.

Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha 
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett 
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall 
och ett magasin.

Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken. 
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget. 
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens 
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta 
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs.

Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för 
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet. 
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring 
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för 
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra 
underlag till försäljningen. 

Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark 
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och 
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken 
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är 
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya 
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och 
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp. 

Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I 
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att 
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av 
virke.

Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den 
öppna marknaden. 

Beslutsunderlag
KF 2016-02-25 § 29
TNau § 49
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt
Karta
Del av skogsplan, Valbäck 1:14
Bilder

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
försälja del av Valbäck 1:14 via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke
Akten



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2015-0281

TNau § 49 Valbäck 1:14 - försäljning av del av fastighet

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del 
av fastigheten Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt 
tillhörande jordbruksmark.

Andreas Nikkinen (MP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten 
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande 
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida 
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott ger 
tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av 
fastigheten Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt 
tillhörande jordbruksmark.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska 
nämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Tekniska förvaltningen 2020-06-04 Ärende: TN/2015-0281
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

VALBÄCK 1:14 – försäljning av del av fastighet

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via 
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten 
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande 
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida 
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar.

Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för 
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har 
därför avvaktat med en försäljning.  

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten 
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande 
jordbruksmark.

Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha 
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett 
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall 
och ett magasin.

Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken. 
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget. 
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens 
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta 
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs.

Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för 
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet. 
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring 
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för 
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra 
underlag till försäljningen. 



2 (3)

2020-06-04 Ärende: TN/2015-0281

Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark 
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och 
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken 
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna.

Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är 
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya 
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och 
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp. 

Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I 
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att 
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av 
virke.

Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den 
öppna marknaden. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv, 
Juridiskt perspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv
Försäljningen av del av fastigheten kommer att innebära intäkter för kommunen. 

Beslutsunderlag
KF 2016-02-25 § 29
TNau § 49
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt
Karta
Del av skogsplan, Valbäck 1:14
Bilder

Alexandra Lilliebjelke
Mark- och exploateringsingenjör
0526-192 32
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Roland Kindslätt
Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se
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2020-06-04 Ärende: TN/2015-0281

Beslutet skickas till
Akten
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0288

KSau § 190 Förslag på ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny 
förbundsordning till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt 
utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid 
lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden.  Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 
förändringar och förtydliganden. 

Den nya förbundsordningen förslås gälla från 2021-01-01.

Beslutsunderlag
Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Beslutet skickas till
KS-diariet
Direktionen Tolkförmedling Väst



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-08-10 Ärende: KS/2020-0288
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Tolkförmedling Väst 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna förslaget till nu förbundsordning.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny 
förbundsordning till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. 

I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt 
utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid 
lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden.  Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 
förändringar och förtydliganden. 

Den nya förbundsordningen förslås gälla från 2021-01-01.

Ärendet
Revideringarna sammanfattas som nedan:

ED1: Ersätts av stycket ovan ED2: Information flyttad till § 6

ED3: Information finns under § 10 ED4: Informationen finns under § 5

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns 
under rubriken organisation.

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns 
under rubriken organisation.

ED7: Tidigare § 17.

ED8: Står under paragraf 19.

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar 
i förbundets arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken.
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2020-08-10 Ärende: KS/2020-0288

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 
ED12: Står under § 19.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
våra perspektiv. 

Beslutsunderlag
Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS-diariet
Direktionen Tolkförmedling Väst



Från:                    "Kansli Tolkförmedlingväst" <kansli@tolkformedlingvast.se>
Skickat:               Tue, 14 Apr 2020 16:18:28 +0100
Till:                        "kommunstyrelsen@alingsas.se" 
<kommunstyrelsen@alingsas.se>;"kommunen@bollebygd.se" 
<kommunen@bollebygd.se>;"boras.stad@boras.se" <boras.stad@boras.se>;"kommun@dalsed.se" 
<kommun@dalsed.se>;"kommun@essunga.se" <kommun@essunga.se>;"kommunen@falkoping.se" 
<kommunen@falkoping.se>;"kommun@grastorp.se" <kommun@grastorp.se>;"Info Gullspångs 
kommun" <kommun@gullspang.se>;"stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se" 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>;"gotene.kommun@gotene.se" 
<gotene.kommun@gotene.se>;"herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se" 
<herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>;"kommunen@hjo.se" 
<kommunen@hjo.se>;"kommun@harryda.se" 
<kommun@harryda.se>;"karlsborg.kommun@karlsborg.se" 
<karlsborg.kommun@karlsborg.se>;"kommun@kungalv.se" 
<kommun@kungalv.se>;"lerums.kommun@lerum.se" 
<lerums.kommun@lerum.se>;"kommun@lidkoping.se" 
<kommun@lidkoping.se>;"kommunen@lillaedet.se" <kommunen@lillaedet.se>;"Info Mariestads 
kommun" <info@mariestad.se>;"ks@mark.se" <ks@mark.se>;"munkedal.kommun@munkedal.se" 
<munkedal.kommun@munkedal.se>;"stad@molndal.se" <stad@molndal.se>;"kommun@orust.se" 
<kommun@orust.se>;"skara.kommun@skara.se" 
<skara.kommun@skara.se>;"kommunstyrelsen@skovde.se" <kommunstyrelsen@skovde.se>;"Kommun" 
<kommun@stromstad.se>;"kansliet@svenljunga.se" <kansliet@svenljunga.se>;"kommun@tanum.se" 
<kommun@tanum.se>;"kommun@tibro.se" <kommun@tibro.se>;"tidaholms.kommun@tidaholm.se" 
<tidaholms.kommun@tidaholm.se>;"kommun@tjorn.se" <kommun@tjorn.se>;"kommun@tranemo.se" 
<kommun@tranemo.se>;"trollhattans.stad@trollhattan.se" <trollhattans.stad@trollhattan.se>;"Info 
Töreboda kommun" <kommunen@toreboda.se>;"kommunen@uddevalla.se" 
<kommunen@uddevalla.se>;"kommun@ulricehamn.se" 
<kommun@ulricehamn.se>;"vara.kommun@vara.se" 
<vara.kommun@vara.se>;"kommunen@vargarda.se" <kommunen@vargarda.se>;"post@vgregion.se" 
<post@vgregion.se>;"kommun@ockero.se" <kommun@ockero.se>;"registrator@lysekil.se" 
<registrator@lysekil.se>;"kundcenter@partille.se" <kundcenter@partille.se>;"info@sotenas.se" 
<info@sotenas.se>



<

Ämne:    Expediering av Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Bilagor:  TU Förbundsordningen.pdf, Förslag till ny förbundsordning.pdf, Förbundsordning 
med ändringsmarkeringar.pdf, Tidsplan.pdf, Protokollsutdrag 2020-03-27.pdf

Hej, 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här Förslag till ny förbundordning. 
Bifogat finns även tjänsteutlåtande, förbundsordning med ändringamarkeringar, protokollsutdrag 



från direktionen samt en tidsplan. Förslag till ny förbundordning skickas ut till samtliga 
medlemsfullmäktige för beslut senast 2020-09-30. En kopia av expedieringen skickas till 
direktionen och till förbundets revisorer. 
Hör av er om ni har några frågor.
Med vänlig hälsning
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
TOLKFÖRMEDLING VÄST 
Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg| www.tolkformedlingvast.se
010-211 73 79 alt 072-083 05 10 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se

http://www.tolkformedlingvast.se/
mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se




 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0013-2 

2020-03-27 

  

 1 (1) 

 
Förbundsordning 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till 

befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 

respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om 

medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 

kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 

skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast 

strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits 

möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 

som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 

förändringar och förtydliganden. 

 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa 

ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från  

2021-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 

• Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3 

 

Beslutet skickas till  

Medlemmar och ansökande kommuner. 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 



   

 

 

 

 

 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  



 

Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 



Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-3 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  



 

Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 

kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 

Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 

ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 

Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 

direktionen.[ED1] 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 

 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 

 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden 

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 

täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 

vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna 

borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet 

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 

förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 

av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 

 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 

 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 

budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 

den 30 september före verksamhetsåret. 

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 

ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 

till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 

ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 

förbundsordning. 

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 

utträdet. 

 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Tidsplan 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde 

januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning. 

Process 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar 4 nov 2019 - 6 mars 2020 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

6. Val av representanter till direktionen

7. Inträde i förbundet

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

27 mars 2020 

10 april 2020 - 30 sept 2020 

hösten 2020 

okt - nov 2020 

1 jan 2021 

jan 2021 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar

Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande 

kommuner i Västra Götalands län.  

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt 

ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020. 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. 

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet 

medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.  

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya 

antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 

om förbundets tjänster och verksamhet.  

6. Val av representanter till direktionen

Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets 

direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i 

medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 

församling och styrelse. 

tvemda0401
Markering

tvemda0401_1
Markering

tvemda0401_2
Markering
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7. Inträde i förbundet 
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 

översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift 

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 

på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 

avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 

medlemmar.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-19

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0288

KSau § 191 Tolkförmedling Västs budget och 
verksamhetsplan för 2021-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Tolkförmedling Väst.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som 
planeras i verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.

Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 mnkr. Finansieringen för 
förbundets kostnader är intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta kommer innebära en beräknad snitthöjning 
av priserna om 2,6% för att nå en budget i balans.

Strömstad kommunen har enligt socialförvaltningen positiva erfarenheter med 
hänsyn till användning av Tolkförmedling Väst.

Beslutsunderlag
Tolkförmedling Väst: Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Tjänsteutlåtande budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Protokollsutdrag budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tjänsteskrivelse av Carsten Sörlie

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Tolkförmedling Väst.

att meddela Tolkförmedling Väst att vi inte har något att tillägga eller 
kommentarer.

Beslutet skickas till
KS-diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-08-10 Ärende: KS/2020-0288
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Tolkförmedling Väst 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Tolkförmedling Väst.

Att meddela Tolkförmedling Väst att vi inte har något att tillägga eller 
kommentarer.

Sammanfattning av ärendet
Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som 
planeras i verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.

Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 mnkr. Finansieringen för 
förbundets kostnader är intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta kommer innebära en beräknad snitthöjning 
av priserna om 2,6% för att nå en budget i balans.

Strömstad kommunen har enligt socialförvaltningen positiva erfarenheter med 
hänsyn till användning av Tolkförmedling Väst.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tolkförmedling Väst: Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Tjänsteutlåtande budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Protokollsutdrag budget och verksamhetsplan 2021-2023

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2020-08-10 Ärende: KS/2020-0288

Beslutet skickas till
KS-diariet
Direktionen Tolkförmedling Väst



Från:                                  "Kansli Tolkförmedlingväst" <kansli@tolkformedlingvast.se>
Skickat:                             Mon, 8 Jun 2020 14:12:01 +0100
Till:                                     
Ämne:                               Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
Bilagor:                             Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023.pdf, Protokollsutdrag Budget 
och verksamhetsplan 2021-2023.pdf, Tjänsteutlåtande Budget och verksamhetsplan 2021-2023.pdf

Hej,
Som medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) skickas detta ärende ut till er 
på samråd i enlighet med förbundsordningen. De bifogade handlingarna gäller Förslag till 
budget och verksamhetsplan 2021-2023 och eventuella samrådssynpunkter önskas senast den 
1/9 till kansli@tolkformedlingvast.se.
Utskicket går ut till medlemmarnas informationsbrevlådor, vänligen bekräfta mottagandet. En 
kopia går även till direktionens ledamöter för kännedom.
Hör av er om ni har några frågor.
Med vänlig hälsning
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
TOLKFÖRMEDLING VÄST
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79| Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se

mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
http://www.tolkformedlingvast.se/
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Förbundet är under ständig utveckling och har under senare år genomgått flera förändringar. Ett 

omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har genomförts inom förbundet och certifiering i enlighet 

med kvalitetsledningssystemet FR2000 beräknas ske under 2020. Ledningen driver ett målinriktat 

systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord genomsyrar verksamheten. 

Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent 

erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra 

medlemsorganisationer har. Ytterligare tre kommuner i länet har nu inkommit med 

medlemsansökan vilket jag uppfattar som ett kvitto på att förbundet ses som en attraktiv 

samarbetspartner. 

 

Under 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Implementeringsarbetet 

har pågått sedan juni 2019 och driftsättning av det nya verksamhetssystemet beräknas ske i maj 

2020. Jag ser fram emot de digitala möjligheter och därmed den utveckling som det nya systemet 

kommer medföra för förbundet.   

 

Covid-19 utbrottet i samhället har påverkat även förbundets verksamhet under 2020 och kommer 

med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på årets resultat. Vår förhoppning är dock att 

verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge 2021 och därmed en budget i balans. 

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar 

goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett nytt år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2020-04-15 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska utveckla våra tjänster för att 

möta kundernas behov. 

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

syfta till att tolkbehovet tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2021 
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % ≥99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 15 %.  

14,4 % ≥14 % ≥15 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % ≥60 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 52 % . 
45,2 % ≥50 % ≥52 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 * >79 >80 

*mäts vartannat år, utfall 2018: 69 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Målvärde 

2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

50 %. 

40,3 % ≥50 % ≥50 % 

 



 7 (15) 

Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och 

Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya 

medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna 
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Förbundet erbjuder olika typer av språktolktjänster, såväl på plats som på distans, samt 

översättning av text. Uppdrag utförs på över 100 olika språk. Cirka 1 200 tolkar respektive 100 

översättare utför uppdrag åt förbundet. Uppdragstagarna arvoderas per utfört uppdrag.  

 

Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via 

Akut tolk-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten hos Västra Götalandsregionen. 

 

Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen 

sammanträder fyra till fem gånger per år. 

Tjänstemannaorganisation och medarbetare  
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av 

fyra verksamhetschefer. Verksamheterna är belägna på följande orter; Göteborg, Borås, 

Trollhättan och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps 

av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förbundet har ca 65 medarbetare, den största yrkesgruppen medarbetare är förmedlingspersonal. 

  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Nuläge 
Tolkuppdrag 
Under 2019 utförde förbundet 347 000 uppdrag, vilket var en ökning med 10 000 uppdrag 

jämfört med 2018. Första kvartalet 2020 visar på en minskning om tio procentenheter jämfört 

med motsvarande period 2019. Utbrottet av Covid-19 har stor påverkan på nedgången av antalet 

uppdrag, även om de två första månaderna på året visade på en liten minskning i efterfrågan 

jämfört med föregående år. Förbundet har under de senaste åren arbetat för en ökad 

avtalslojalitet från medlemmarna. Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av 

antalet utförda uppdrag under 2019 när efterfrågan på tolk sjunkit hos flera andra förmedlingar.  

Figur 2 Organisationsschema 
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Bland annat på grund av svårigheten 

att bedöma utvecklingen av flyktingsituationen i världen samt den allmänna politiska debatten om 

rättighet till språktolk. Om inte ännu en flyktingvåg kommer tros efterfrågan på språktolk minska 

över tid. Förbundets utfall för 2020 tros bli lägre än budgeterat.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budgeterat antal 

uppdrag 

(tusental) 

180 000 210 000 285 000 380 000 335 000 345 000 340 000 325 000   

Utfall antal 

uppdrag 
270 000 307 000 355 000 336 000 337 000 347 000 

Prognos 

300 000 

Prognos 

325 000 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
13 966 5 227 2 344 79 5 295 5 867 0 0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Rekrytering och utbildning 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga tolkar pågår kontinuerligt 

för att möta de förväntade behoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera, rekrytera och 

behålla rätt uppdragstagare. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i dag 

levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov. 

 

De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet av språktolk i samhället. I 

syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning samt 

kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation.  

 

Kammarkollegiet ansvarar för tolkauktorisation men erbjuder endast möjlighet till auktorisation i 

knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. I takt med minskningen av antalet 

asylsökande förväntas tillgången på tolkar inom de mest efterfrågade språken öka. 

 

Utvecklingsfrågor 
Organisation och bemanning 
Organisation 

Införande av det nya verksamhetssystemet ”Fenix” innebär ökad digitalisering i 

förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen och kompetensbehoven i 

förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. En eventuell övertalighet på 

grund av ökad digitalisering förväntas lösas genom naturlig avgång över tid.  

 

Under 2020 uppnår två medarbetare pensionålder och en medarbetare uppnådde pensionsålder 

under 2019. Två av dessa tre medarbetare förväntas gå i pension under 2021. Denna vetskap 

beaktas i förbundets resursplanering. 

 

Då översättning inte ingår i förbundets uppdrag bedrivs översättningsverksamheten i ringa 

omfattning. Förbundet har haft svårigheter att kvalitetssäkra översättningsuppdragen men sedan 

ett år tillbaka bedöms verksamheten stabil och målsättningen är nu därför att utveckla 

översättningsverksamheten. Som ett led i utvecklingsarbetet har bemanningen utökats med 0,4 

årsarbetare, vilket har skett genom en intern resursrotation. 
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Arbetsmiljöverktyg 

Under 2020 infördes ”Winningtemp”, ett verktyg för att löpande mäta arbetsmiljön i förbundet. 

Medarbetarenkäten kommer under året att genomföras i Winningtemp. Verktyget möjliggör årliga 

medarbetarenkäter. 

 

Verksamhet 
Nytt verksamhetssystem 

Det nya verksamhetssystemet ”Fenix” beräknas driftsättas innan sommaren 2020 och medför en 

ökad digitalisering i förmedlingsarbetet. Under 2021 tros effekterna av det nya systemet ha slagit 

igenom och det eventuellt förändrade bemanningsbehovet bör då kunna fastställas. 

 

Kvalitetsledningssystem, FR2000 

Arbetet med kvalitetledningssystemet, FR2000, är nu klart och certifiering är planerad under 

2020. Revisionen för certifiering var bokad till våren 2020 men har på grund av Covid-19 skjutits 

fram och därmed finns risken att certifiering först kan ske under 2021. Kvalitetsledningsarbetet 

kommer oavsett fortlöpa under 2021.  

 

Ökad digitalisering 

Fortlöpande arbete pågår för att öka digitaliseringen i förbundet och för att utveckla befintliga 

tolktjänster. I det nya verksamhetssystemet möjliggörs bland annat skärmtolkning via app, en 

tjänst som bedöms högaktuell i rådande Covid-19 situation. Under de närmaste åren förväntas 

förbundet komplettera sina nuvarande tolktjänster med fler digitala alternativ och även AI-

lösningar.  

 

Kundarbete 

Som ett led i det mer intensifierade kundarbetet skickades under våren 2019 en enkät ut till 

förbundets alla medlemskunder. Resultatet av enkäten ledde till bland annat fler kundbesök och 

att förbundets kunder under hösten 2019 och våren 2020 bjöds in till frukostmöten för dialog 

och information om tolkanvändande. På grund av Covid-19 kunde inte alla planerade 

frukostmöten genomföras. Planen är att fortsättningsvis med regelbundenhet kunna erbjuda 

förbundets kunder liknande aktiviteter på plats men också via webb.  

 

Ett arbete har påbörjats för att utveckla tolkanvändarinformationen på förbundets webbplats. 

Bland annat kommer informationsfilmer tas fram och det nya materialet beräknas vara klart för 

publicering i början av 2021.  

 

Ekonomiska förutsättningar  
Bakgrund 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 
UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
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miljoner fler människor jämfört med 2017. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från 
länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia.2 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.3  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är cirka 500 fler 
jämfört med 2018. Flest asylsökande kom från Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och Georgien. 
Jämfört med föregående år har dock antalet asylsökande från dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år 
nästintill halverats.4 
 
I migrationsverkets första prognos för 2020 bedömdes omvärldsutvecklingen tyda på att fler 
asylsökande skulle söka sig till Europa under året. Prognosen höjdes till 23 000 asylsökande för 
2020 och baserades bland annat på att migrationsuttalandet mellan EU och Turkiet kvarstår. 5 
 
Sedan februariprognosen har coronapandemin haft stor påverkan på stora delar av världen och 
resmöjligheterna har kraftigt försämrats. Sedan slutet av mars har antalet asylsökande nästintill 
halverats vilket är en direkt följd av rådande reserestriktioner Migrationsverket utgår i sin 
majprognos från att reserestriktionerna kommer lätta under sommaren och sänker sin prognos 
från 23 000 till 21 000 asylsökande för 2020. Prognosen är dock mycket osäker vilket delvis beror 
på huruvida reserestriktionerna kvarstår men också på hur relationen mellan EU och Turkiet 
utvecklas då Turkiet har signalerat att de inte kommer fortsätta hindra migrantrörelser mot 
Grekland när pandemin upphört.6 
 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 

ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 

utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 

detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 

tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 

tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  

 
Till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökade förbundet antalet utförda uppdrag under 2019. 
Ökningen bedöms till viss del bero på de nya medlemskommunerna, men främst tros det bero på 
den ökade avtalslojaliteten från förbundets övriga medlemsorganisationer. Efterfrågan på språktolk 
förväntas stabiliseras de kommande åren. Troligtvis kommer också den demografiska utvecklingen 
förändra efterfrågan på tolk över tid. Flerspråkiga personer kan i samband med åldersrelaterade 
sjukdomar, till exempel demens, tappa sitt andra språk och återgår till sitt modersmål vilket skapar 
förändrade tolkbehov i samhället. Troligt är att antalet tolkuppdrag kommer minska under 2020 på 
grund av coronavirusets påverkan i samhället.  
 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2018. UNHCR. https://www.unhcr.org/globaltrends2018. Hämtat 2020-03-13. 
3 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2019/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2019/. Hämtat 2020-03-17. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2020-02-10 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-03-13. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2020. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-och-remisser.html. Hämtat 2020-05-04. 
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Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till 

tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är 

beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda 

tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då 

både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha 

god ekonomisk hushållning. 

 

Utgångsläge inför planering av budget 2021 
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets 

intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med 

förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska 

fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2021-2023 finns gällande plan för 2020-2022 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2021. Huruvida Covid-19 kommer att påverka förbundets verksamhet under 2021 är 

idag svårt att bedöma. Sannolikt är dock att vissa efterföljder kommer att ses i verksamheten.  

 

Årsprognos 2020 i jämförelse med budget  
Under 2019 utförde förbundet 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Ökningen bedöms främst bero 

på en ökad avtalslojalitet från befintliga medlemmar men till viss del även på att förbundet fick 12 

nya medlemmar under 2019.  

 

Budget 2020 är baserad på 340 000 utförda tolkuppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster sjönk 

under årets första månader och den första prognosen pekade på cirka 335 000 uppdrag för 2020. 

Coronavirusets angrepp på samhället sänkte dock kraftigt antalet tolkbeställningar från och med 

vecka 11. I skrivande stund (6 april 2020) är prognosen för 2020 mycket svår att förutse men 

förhoppningen är att förbundet når 300 000 uppdrag under 2020.  

 

Brytpunkten för budget 2020 i balans beräknas till 318 000 utförda uppdrag.  

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 
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Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under 2020 och kommer 

innebära ökad digitalisering i förmedlingsarbetet vilket över tid kommer förändra förmedlarrollen 

och kompetensbehoven i förbundet. På sikt kan detta även förändra förbundets lönestruktur. 

Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att 

förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och 

behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2020 prisjusterats med 1,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,6 %. 

 

Finansiella mål 2021 
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi i balans. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2021  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
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 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

 

Budget 2021, specifikation 
 Intäkter (tkr)    
Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 216 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 216 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 32 760  Personalkostnader inkl PO  

Ersättning direktionen 1 200  Ersättning direktionen inkl PO 

Arvoden uppdragstagare 168 877  Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO 

Tolkutbildning 1 500  Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 712  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 413  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 352  Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 578  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 1 608  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 216 000  
 

 
Investeringsbudget 2021 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  
Budget, (tkr) 2021 2022 2023 
Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 

 
  



 15 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkar med kvalitet 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-06-10

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0371

KSau § 174 Begäran om omfördelning av medel för 
utveckling av centrala system i 
Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att omfördela 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som idag finns 
avsatta till digitalisering som inte kommer att nyttjas under år 2020 till projektet 
för centrala system som innefattar Hypergene och Raindance.

Sammanfattning av ärendet
En av förutsättningarna för att kommunens chefer ska ha en god kontroll över 
verksamhetens ekonomi och målstyrning är att vi har ett modernt och 
användarvänligt beslutsstöd. Strömstads kommun upphandlade 2010 
beslutstödet Hypergene som används för ekonomisk uppföljning, analys av 
personalstatistik samt måluppföljning. För att ge full funktionalitet behöver 
systemet uppgraderas löpande. Sedan tidigare har ett införande av en modul för 
budget och prognos påbörjats men denna har avbrutits då de gamla versioner 
kommunen idag har gör att den nya modulen inte fullt ut kan ge den 
funktionalitet vi behöver. För att få en helhetslösning som fungerar på ett 
användarvänligt sätt och som stöttar cheferna är det rekommenderat att en 
nyinstallation görs. På detta sätt görs en nyinstallation av ett nytt system parallellt 
med det gamla och uppgraderingen stör på detta sätt inte verksamheten under 
införandet. I och med att en nyinstallation görs kan kommunen även ansluta sig 
till Hypergenes molntjänst vilket innebär att kommande uppgraderingar kommer 
att ingå i den årliga licenskostnaden. 

Beslutsstödet Hypergene används idag för ekonomisk uppföljning, uppföljning av 
personalstatistik och måluppföljning. En uppgradering innebär bland annat: 

 En ny förbättrad version av personalmodulen. Den version som vi har idag 
kommer inte att vidareutvecklas och den nya versionen kommer att ge 
oss förbättrade rapporter och nyckeltal anpassade efter SKR:s 
definitioner. 

 Införande av budget- och prognosmodulen som kommer ge ett ökat stöd 
för chefer i arbetet med budget och prognos. 

 System för verksamhetsrapportering kommer att ge bättre 
arbetsprocesser där vi inte behöver använda oss av wordmallar vid 
rapportering vilket säkerställer en enhetlig rapportering. 

 Möjlighet att använda oss av årshjul som är integrerade i Hypergene vilket 
ökar tydligheten i ekonomistyrningsprocesserna. 

Planeringsmässigt är det mest fördelaktigt att påbörja projektet under hösten för 
att kunna ha ett färdigt system till användarna i samband med årsskiftet. Vi skulle 
därför vilja omdisponera 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

idag finns avsatta till digitalisering som, enligt vad som tidigare har rapporteras vid 
delårsbokslutet för mars, inte kommer att nyttjas fullt ut under år 2020. 

En uppgradering av Hypergene beräknas innebära en investeringskostnad på 1 
300 tkr samt en ökad driftskostnad på 175 tkr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att omfördela 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som idag finns 
avsatta till digitalisering som inte kommer att nyttjas under år 2020 till projektet 
för centrala system som innefattar Hypergene och Raindance.

Beslutet skickas till
Diariet
Diana Johansson
Lenita Tengström
Carina Dalenius



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-06-01 Ärende: KS/2020-0371
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Begäran om omfördelning av medel för utveckling av centrala 
system i Kommunledningsförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att omfördela 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som idag finns 
avsatta till digitalisering som inte kommer att nyttjas under år 2020 till projektet 
för centrala system som innefattar Hypergene och Raindance.

Sammanfattning av ärendet
En av förutsättningarna för att kommunens chefer ska ha en god kontroll över 
verksamhetens ekonomi och målstyrning är att vi har ett modernt och 
användarvänligt beslutsstöd. Strömstads kommun upphandlade 2010 
beslutstödet Hypergene som används för ekonomisk uppföljning, analys av 
personalstatistik samt måluppföljning. För att ge full funktionalitet behöver 
systemet uppgraderas löpande. Sedan tidigare har ett införande av en modul för 
budget och prognos påbörjats men denna har avbrutits då de gamla versioner 
kommunen idag har gör att den nya modulen inte fullt ut kan ge den 
funktionalitet vi behöver. För att få en helhetslösning som fungerar på ett 
användarvänligt sätt och som stöttar cheferna är det rekommenderat att en 
nyinstallation görs. På detta sätt görs en nyinstallation av ett nytt system parallellt 
med det gamla och uppgraderingen stör på detta sätt inte verksamheten under 
införandet. I och med att en nyinstallation görs kan kommunen även ansluta sig 
till Hypergenes molntjänst vilket innebär att kommande uppgraderingar kommer 
att ingå i den årliga licenskostnaden. 

Beslutsstödet Hypergene används idag för ekonomisk uppföljning, uppföljning av 
personalstatistik och måluppföljning. En uppgradering innebär bland annat: 

 En ny förbättrad version av personalmodulen. Den version som vi har idag 
kommer inte att vidareutvecklas och den nya versionen kommer att ge 
oss förbättrade rapporter och nyckeltal anpassade efter SKR:s 
definitioner. 

 Införande av budget- och prognosmodulen som kommer ge ett ökat stöd 
för chefer i arbetet med budget och prognos. 

 System för verksamhetsrapportering kommer att ge bättre 
arbetsprocesser där vi inte behöver använda oss av wordmallar vid 
rapportering vilket säkerställer en enhetlig rapportering. 
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 Möjlighet att använda oss av årshjul som är integrerade i Hypergene vilket 
ökar tydligheten i ekonomistyrningsprocesserna. 

Planeringsmässigt är det mest fördelaktigt att påbörja projektet under hösten för 
att kunna ha ett färdigt system till användarna i samband med årsskiftet. Vi skulle 
därför vilja omdisponera 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som 
idag finns avsatta till digitalisering som, enligt vad som tidigare har rapporteras vid 
delårsbokslutet för mars, inte kommer att nyttjas fullt ut under år 2020. 

En uppgradering av Hypergene beräknas innebära en investeringskostnad på 1 
300 tkr samt en ökad driftskostnad på 175 tkr per år.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Diana Johansson
Lenita Tengström
Carina Dalenius



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-08-12

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0399

KSau § 187 Transport avlidna Koster och andra öar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att ingå avtal med Koster Marin gällande transport av avlidna från öar inom 
Strömstads kommun där broförbindelse saknas och som tillhör kommunens 
ansvarsområde.

att Strömstads kommun debiteras hälften av transportkostnaden, för de avlidna 
som tillhör kommunens ansvarsområde den andra hälften betalas av dödsboet.

Kommunens ansvarsområde omfattar avlidna som bodde i särskilt boende för 
äldre, bostad med särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig 
verksamhet samt för avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den 
kommunala hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020).

Sammanfattning av ärendet
Behov av långsiktig lösning för transport av avlidna från Koster har uppstått. 
Tidigare har sjöräddning varit behjälplig då det behövts, men den lösningen är inte 
längre möjlig.

Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020 ansvarar kommunen för transport 
och förvaring av avlidna som bodde i särskilt boende för äldre, bostad med 
särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet samt för 
avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården.

Transport kan lösas genom avtal med Koster Marin. Strömstads kommun och 
dödsboet delar på kostnaden för transport. Ungefärlig kostnad för transport är 
12 000:-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-15 av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020, Vårdsamverkan i Västra Götaland
HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i 
hälso- och sjukvården vid dödsfall

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att ingå avtal med Koster Marin gällande transport av avlidna från öar inom 
Strömstads kommun 
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att Strömstads kommun debiteras hälften av transportkostnaden, för de avlidna 
som tillhör kommunens ansvarsområde den andra hälften betalas av dödsboet

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Transport avlidna från öar i Strömstads kommun

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att ingå avtal med Koster Marin gällande transport av avlidna från öar inom 
Strömstads kommun 

att Strömstads kommun debiteras hälften av transportkostnaden, för de avlidna 
som tillhör kommunens ansvarsområde den andra hälften betalas av dödsboet

Sammanfattning av ärendet
Behov av långsiktig lösning för transport av avlidna från Koster har uppstått. 
Tidigare har sjöräddning varit behjälplig då det behövts, men den lösningen är inte 
längre möjlig.

Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020 ansvarar kommunen för transport 
och förvaring av avlidna som bodde i särskilt boende för äldre, bostad med 
särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet samt för 
avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården.

Transport kan lösas genom avtal med Koster Marin. Strömstads kommun och 
dödsboet delar på kostnaden för transport. Ungefärlig kostnad för transport 
12 000:-

Ärendet
Behov av långsiktig lösning för transport av avlidna från Kosteröarna har uppstått. 
Tidigare har sjöräddning varit behjälplig då det behövts, men den lösningen är inte 
längre möjlig.

Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020 är det respektive huvudmans ansvar 
att ta hand om och stå för transport och förvaring av avlidna. I vissa fall kan 
polisen ta över sjukvårdens ansvar, exempelvis om det finns misstanke om brott.

Västra götalandsregionen ansvarar för:

 Avlidna som bodde i ordinärt boende och inte var inskrivna i den 
kommunala hemsjukvården vid dödsfallet

 Avlidna som behöver transporteras till sjukhus för obduktion eller 
borttagande av implantat
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2020-06-15 Ärende: KS/2020-0399

Kommunen ansvarar för: 

 Avlidna som bodde i särskilt boende för äldre, bostad med särskild 
service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet

 Avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården

Dödsboet ansvarar för att den avlidna hämtas i kista eller motsvarande och körs 
till en bisättningslokal. 

Begravningshuvudmannen ansvarar för förvaring och transporter från det att den 
avlidna förts till bisättningslokal fram till och med gravsättningen. Dessa tjänster 
ingår i begravningsavgiften. 

På Koster uppstår behovet av transport av avliden 4-5 ggr/ år

Transport kan lösas genom avtal med Koster Marin 
Kostnad per transport av avliden ca 12 000: - 
För att kostnaden för dödsboet inte ska blir för hög föreslås kommunen debiteras 
hälften av kostnaden och dödsboet den andra hälften
Begravningsentreprenör hämtar den avlidne i hemmet och transporterar till 
bisättningslokal i Strömstad 

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020, Vårdsamverkan i Västra Götaland
HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i 
hälso- och sjukvården vid dödsfall

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Räddningstjänsten, Christer Nilsson
Socialförvaltningen
Strömstad begravningsbyrå 
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Se bilaga Termer och begrepp.

1  Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1  Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen, VGR, reg-
lerat ansvarsfördelning och samver-
kan för hälso- och sjukvård genom ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. 
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden 
förlängts för att skapa utrymme för en 
gemensam översyn. 
 Hälso- och sjukvårdens och den 

tekniska utvecklingen innebär bland 
annat att hälso- och sjukvård som ges 
i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Den politiska viljeinrikt-
ningen med Hälso- och sjukvårdsav-
talet fokuserar på individens behov 
framför alltför skarpa gränser mel-
lan huvudmännens ansvarsområden. 
Gränsdragning ner på detaljnivå i 
alla situationer skapar organisatoriska 

mellanrum som kan leda till att pa-
tienten inte får sina behov av hälso- 
och sjukvård tillgodosedda.
 En förtroendefull och öppen dia-
log mellan kommunerna i Västra Gö-
taland och VGR är en förutsättning 
för att tillsammans möta framtidens 
gemensamma utmaningar.

1.3  Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och 
en av kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen vil-

ka fortsättningsvis i avtalet benämns 
som parterna. Avtalet gäller under 
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfull-
mäktige.

1.5  Omfattning  

Avtalet reglerar ansvarsfördelning 
och samverkan inom de områden 
där kommunen och VGR har ett ge-
mensamt hälso- och sjukvårdsansvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen, 8 
kap. 6 § och 12 kap. 1-3 § samt 14 kap.  
1 § HSL (2017:30). 
 Detta avtal är ett huvudavtal för 

hälso- och sjukvård där övriga över-
enskommelser som enligt HSL ska 
upprättas mellan parterna utgör un-
deravtal till detta avtal. Underavtalens 
giltighet är direkt kopplat till huvud-
avtalets giltighet. 
 Avtalet omfattar även samverkan 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 

kommunens socialtjänst. Ansvarsför-
delningen beskrivs närmare under av-
snitt 3 i avtalet och baseras på den lag- 
reglerade ansvarsfördelningen samt 
de överenskommelser som tidigare 
gjorts. 

1.6  Termer och begrepp

1.2  Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland ska säkra ett gott, säkert 
och jämlikt omhändertagande för de 
personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommu-
nen och VGR. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mel-
lan parternas vårdgivare så att resulta-

tet bidrar till ett tryggt och självstän-
digt liv för individen.

1.4  Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 2017-
04-01 – 2020-12-31. Senast tolv må-
nader innan avtalstiden löper ut har 
parterna möjlighet att säga upp avta-
let. Om ingen part skriftligen sagt upp 

avtalet förlängs det med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid.
 Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet kan initi-
ativ till en översyn tas av det politiska 

samrådsorganet, SRO, mellan kom-
munerna i Västra Götaland och VGR. 
Se avsnitt 4.2.  
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2  Gemensam värdegrund

2.1  Gemensam värdegrund  

...	individens	behov,	inflytande	och	
självbestämmande	alltid	är	utgångs-
punkt	för	hälso-	och	sjukvården.

...	utifrån	patientens	perspektiv	ska	
vården	vara	lättillgänglig,	effektiv	
och	säker	med	god	kvalitet	och	gott	
bemötande.

...	varje	medarbetare	aktivt	bidrar	
med	sin	kunskap	och	kompetens	samt	
samarbetar	så	att	hälso-	och	sjukvård- 
en	upplevs	som	en	välfungerande	
helhet.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ... 

Region Kommun

Gemensamt ansvar med  

individens perspektiv i centrum

...	implementera	och	säkerställa	att	
innehållet	i	avtalet	med	tillhörande	
tillämpningsanvisningar	är	kända	i	
samtliga	verksamheter.

Parternas gemensamma åtagande innebär att ... 

2.2  Gemensamt åtagande

...	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.
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3  Parternas ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är 
den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommu-
nen. 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 om-
fattar även rehabilitering, habilitering 
och hjälpmedel samt sjuktransporter 
och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmel-
ser. Lag (1992:567).

Patientgrupper som ingår i kommu-
nernas hälso- och sjukvårdsansvar en-
ligt 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 under vistelsetiden vid bi-
ståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 
6 § SoL) samt daglig verksamhet en-
ligt lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, LSS.
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjuk-
vård i ordinärt boende enligt 12 kap.  
2 § HSL (2017:30): "kommunen får er-
bjuda den som vistas i kommunen häl-
so- och sjukvård i hemmet (hemsjuk-
vård) i ordinärt boende."

För personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med miss-
bruk 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).

Samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas enligt HSL (16 kap. 4 §) och 
SoL (2 kap. 7 §) för personer som har 
behov av insatser från både social-
tjänst och hälso- och sjukvård. Planen 
ska upprättas om kommunen eller 
VGR bedömer att den behövs för att 
den enskilde ska få sina behov tillgo-
dosedda, och om den enskilde sam-
tycker till att den upprättas. 
 
För att stärka individens integritet, 
självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) 
regelverket för hälso- och sjukvård.
 Utöver det lagstadgade ansvaret 
för hälso- och sjukvården har VGR 
och kommunen flera överenskommel-
ser om ansvarsfördelning och samver-
kan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

3.1  Lagstiftning

3.2  Gemensamt ansvar och samverkan  

Parterna ska i egenskap av sjukvårds-
huvudmän 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 all-
tid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvarar för sjuksköter-
ska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
medan VGR ansvarar för läkare och 
övriga kompetenser. Parterna ansva-
rar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
individanpassas och koordineras så att 

patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. Se även av-
snitt 3.3-3.4.
 Patienten ska ges medinflytande 
i planering av vård och behandling. 
Även närstående ska ges medinflytan-
de om patienten samtycker.
 Patientens vård och behandling 
sker efter beslut eller ordination. Hu-
vudprincipen är att parterna var för 
sig har ett ekonomiskt ansvar för be-
slut, ordinationer och förskrivning 
som görs av respektive huvudman.
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Parterna har ett gemensamt ansvar för 
att hälso- och sjukvårdsinsatser in-
dividanpassas och koordineras så att 
patienten upplever trygghet, säkerhet, 

kontinuitet och värdighet. VGR ska 
erbjuda en god hälso- och sjukvård 
till de som är bosatta eller som vistas i 
Västra Götaland. 

 Ansvaret omfattar öppen och slu-
ten vård, akut och planerad vård.

3.3  Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

3.4  Kommunens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för att 
hälso- och sjukvårdsinsatser individan-
passas och koordineras så att patienten 
upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet 
och värdighet. 

 Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL 
(2017:30) erbjuda hälso- och sjukvård åt 
personer med beslut om särskilt boende, 
bostad med särskild service samt under vis-
telsetiden åt personer med beslut om dag-

verksamhet, (SoL), samt i daglig verksam-
het, (LSS). Se bilaga Termer och begrepp. 
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjuk-
vård i ordinärt boende.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar även: 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

Kommunens hemsjukvårdsansvar omfattar:

Patienter	som	utan	större	svårighe-
ter	kan	besöka	mottagningar	(inom	
primärvård	eller	specialistsjukvård).	
I	ansvaret	ingår	hälso-	och	sjukvård	i	
hemmet	eller	annan	plats	där	pa-
tienten	vistas,	då	insatserna	är	av	
tillfällig	karaktär	och	ingår	i	pågåen-
de	behandling,	rehabilitering	eller	
utredning.	

Läkarmedverkan	för	patienter	som	
omfattas	av	den	kommunala	hälso-	
och	sjukvården	enligt	ramavtal	mellan	
parterna.	Se	avsnitt	3.6.

Rehabiliterings-	och	habiliterings-
insatser	på	specialist-	samt	primär-
vårdsnivå.	För	personer	över	18	år	
finns	en	vägledning	som	beskriver	
rehabiliterings-/habiliteringsansvaret	
på	primärvårds-	respektive	specialist-
nivå. 

Handledning	och	kunskapsöverfö-
ring	om	enskild	patient	av	primärvård	
eller	specialistsjukvård	till	kommu-
nens	personal	i	vård,	omsorg,	rehabi-
litering	samt	i	hantering	av	medicin-
tekniska	produkter.

Specialistsjukvård	till	patienter	inom	
kommunal	hälso-	och	sjukvård	enligt	
gällande	vårdprogram	och	medicinska	
riktlinjer,	eller	enligt	upprättad	vårdplan/
SIP.

Omhändertagandet	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.

Patienter	som	på	grund	av	soma-
tisk,	psykisk	eller	kognitiv	funktions-
nedsättning	inte	kan	ta	sig	till	VGR:s	
mottagningar	utan	större	svårigheter	
och	där	det	på	grund	av	�nsatsernas	
omfattning	och	frekvens	motiverar	
att	vården	ges	i	patientens	hem.

Patienter	med	behov	av	hem-
sjukvård	över	tid,	oavsett	ålder	eller	
diagnos,	som	kan	ges	med	bibehållen	
patientsäkerhet	i	patientens	hem.	

Patienter	som	enligt	ovanstående	
punkter	har	behov	av	hemsjukvård	
kan	samtidigt	få	vissa	hälso-
och	sjukvårdsinsatser	utförda	på	
mottagning	baserat	på	upprättad	
vårdplan/SIP.
Se	även	avsnitt	3.5.

Att	när	överenskommelse	skett	
i	enskilda	fall	utföra	planerade	
och/eller	förutsägbara	hälso-	och	
sjukvårdsinsatser	i	hemmet	under	
kvälls-	och	nattetid	för	patienter	som	
normalt	besöker	VGR:s	vårdcentraler.	
Under	mottagningarnas	öppethållan-
de	har	VGR	hälso-	och	sjukvårdsan-
svaret	för	dessa	patienter.

Hälso-	och	sjukvårdsinsatser	i	
hemmet	till	patienter	på	permission	
från	sluten	vård	som	inte	kan	ta	sig	
till	mottagning.	Detta	gäller	endast	
under	förutsättning	att	en	överens-
kommelse	skett	som	stöd	för	de	
kommunala	insatserna. 

Omhändertagande	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.
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3.5  Informationsöverföring och vårdplanering

Beslut om kommunal hemsjukvård 
förutsätter att en vård- och omsorgs-
planering genomförs där parterna är 
överens om ansvarsfördelning samt 
där nödvändigt informationsutbyte 
sker. Patienten ska ges medinflytande 
i planeringen av sin vård och behand-
ling. Även närstående ska ges medin-
flytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
 Vid utskrivning från sjukhus ska 
den länsgemensamma rutinen Sam-
ordnad vård- och omsorgsplanering, 

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska 
använda det gemensamma it-stödet 
för detta. 

VGR:s verksamheter ska i samband 
med beslut om kommunal hemsjuk-
vård och vid utskrivning från sjukhus 
säkerställa att nödvändig information 
medföljer samma dag som överflytt-
ningen sker. Med nödvändig informa-
tion avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP, 
upprättas för personer som behöver 
insatser från både socialtjänst och häl-
so- och sjukvård om någon av parter-
na bedömer att det behövs för att den 
enskildes behov ska tillgodoses. Den 
enskilde måste då ge sitt samtycke till 
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den 
enskilde, närstående eller av personal 
inom parternas verksamheter. Läns-
gemensam Riktlinje för SIP i  Västra 
Götaland som kommunerna och VGR 
tagit fram ska följas. 

3.6  Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Läkarinsatser inom kommunal häl-
so- och sjukvård regleras i underav-
talet till Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Ramavtal om läkarinsatser inom kom-
munernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland.  

 Ramavtalet avser läkarmed-
verkan utifrån patientens behov 
oberoende av läkarens organisa- 
toriska tillhörighet. Enligt 16 kap. 1 § 
HSL (2017:30) ska VGR avtala med 
kommunerna om omfattningen och 

formerna för läkarmedverkan och av-
sätta de läkarresurser som behövs för 
att patienten inom kommunal hälso- 
och sjukvård ska erbjudas god hälso- 
och sjukvård.

3.7  Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är häl-
so- och sjukvårdsinsatser som bedrivs 
både av VGR och kommunen i enlig-
het med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4. 
 I Västra Götalands län finns en 

särskild vägledning som beskriver 
samverkan och ansvarsfördelning gäl-
lande rehabilitering och habilitering 
för vuxna personer. 
 Det finns också gemensamt 

framtagna rutiner för tillämpning av 
SOSFS 2008:20, samordning av insat-
ser för habilitering och rehabilitering i 
Västra Götaland. 

3.8  Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Personer med psykisk funktionsned-
sättning och personer med missbruk 
ska erbjudas hälso- och sjukvård i en-
lighet med detta avtal, se avsnitt 3.1-
3.4. VGR och kommunerna i Västra 
Götaland har upprättat en överens-

kommelse enligt (16 kap. 3 § HSL res-
pektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL) om 
samarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning och för personer 
med missbruk. Överenskommelsen är 
ett underavtal till hälso- och sjukvårds- 

avtalet och reglerar samarbete och an-
svarsfördelning för de båda målgrup-
perna. 
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3.9  Beslut om egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårds- 
åtgärd 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 sjuk-
vårdsinsatsen kan ske på ett patient- 
säkert sätt.

 I enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter har parterna fastställt ge-
mensamma rutiner som ska tillämpas 
i Västra Götaland.  

3.10  Läkemedel 

Läkemedelsbehandlingar är en inte-
grerad del i hälso- och sjukvården och 
ingår därmed i regelverk för samver-
kan mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland. En särskild samver-
kansgrupp hanterar gemensamma lä-
kemedelsfrågor mellan kommunerna 
i Västra Götaland och VGR.
 Läkemedelsgenomgång ska utfö-
ras enligt VGR:s regionala medicinska 
riktlinje.  Ansvarig sjuksköterska bör 
medverka vid läkemedelsgenomgång. 
 VGR ansvarar för kostnader, ex-
klusive patientens egenavgift, avseen-
de läkemedel som omfattas av läkeme-

delsförmånen och som är förskrivna 
enligt lagen om läkemedelsförmåner 
till enskild patient.

3.10.1 Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkeme-
delsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akut-
läkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR.  
 Läkemedlen i förrådet kan använ-
das för akut ordination eller för att 
behandla under en begränsad tidspe-
riod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-
svarar för läkemedelskostnaderna och 

kontrollen av de kommunala akut- 
läkemedelsförråden. Kommunen har 
kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

3.10.2 Dosexpedition
Dosexpedition beslutas av läkare som 
tar ställning till att kriterier enligt re-
gional medicinsk riktlinje för dosex-
pedition är uppfyllda. Samråd ska ske 
med patienten alternativt närstående 
och/eller sjuksköterska.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Barn under 16 år kan erhålla Livs-
medel för särskilda näringsändamål 
enligt läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar 

livsmedel för särskilda näringsända-
mål till barn samt till personer från 
och med 16 år, enligt särskilt regel-
verk.  Kostnadsansvaret mellan VGR 

och kommunen regleras i tillämp-
ningshänvisningen. 

3.12  Livsmedel för särskilda näringsändamål

3.11  Medicintekniska produkter

3.11.1 Personliga hjälpmedel
Parterna har tagit fram gemensam-
ma riktlinjer och produktanvisningar, 
Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel, där bland annat kostnads-
ansvar och förskrivningsrätt beskrivs.   
 VGR har kostnadsansvar för per-
sonliga hjälpmedel för barn och ung-
domar upp till 18-årsdagen. Det finns 
även personliga hjälpmedel för vuxna 
där VGR alltid har ansvaret. I varje 
produktanvisning anges fördelning av 
kostnadsansvar för den aktuella pro-
dukten. 
 Förtroendeförskrivning kan ske 
på annan sjukvårdshuvudmans kost-
nadsansvar enligt handbokens an-
visningar. Detta för att underlätta en 
obruten vårdkedja.

3.11.2 Läkemedelsnära 
  produkter
Parterna har antagit gemensamma 
riktlinjer för förskrivning av läkeme-
delsnära produkter.  Dessa är samlade 
i handböcker för respektive område: 
-  Diabetes 
-  Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
-  Stomi
-  Sondmatningstillbehör och 
   nutritionspump. Se avsnitt 3.12.

Förbrukningsartiklar vid 
blås- och tarmdysfunktion
Fördelningen av statsbidrag för inkon-
tinensprodukter regleras i samarbets-
avtal mellan parterna. Kommunen 
ansvarar för förskrivning av förbruk-
ningsartiklar vid blås- och tarmdys-
funktion till personer i kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Diabeteshjälpmedel 
och stomiprodukter
VGR bär kostnaden för diabeteshjälp-
medel och stomiprodukter. Förtroen-
deförskrivning kan ske av behörig per-
sonal inom kommunen enligt Handbok 
vid förskrivning av Diabeteshjälpme-

del  samt Handbok vid förskrivning av 
Stomihjälpmedel. 

3.11.3 Spolvätskor
Spolvätskor för katetersättning och 
kateterspolning samt behandling som 
kräver steril produkt och där kran-
vatten inte bör eller får användas för-
skrivs på recept. VGR ansvarar för 
kostnaderna för de produkter som in-
går i VGR:s Rutin för förskrivning av 
CE-märkta produkter. 

3.11.4 Övriga medicintekniska 
  produkter
VGR tillhandahåller även andra medi- 
cintekniska produkter till patien-
ter som har sin hälso- och sjukvård i 
hemmet. Medicintekniska produkter 
som ordineras av läkare är ett ansvar 
för VGR. Generellt gäller att den vård-
givare som förskriver produkten är 
kostnadsansvarig. För sårläkningsar-
tiklar och kompressionsförband finns 
ett avtal där det framgår vilka produk-
ter VGR respektive kommunen har 
kostnadsansvar för. 

Medicintekniska produkter som häl-
so- och sjukvården tillhandahåller ska 
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av 
medicintekniska produkter (hjälpme-
del för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och 
sjukvårdsansvaret.
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3.15 Omhändertagande av avlidna

Det är läkarens ansvar att konstatera 
dödsfall. Efter överenskommelse kan 
sjuksköterska utföra undersökningen 
för att fastställa att döden har inträtt, 
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
 Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i 
respektive huvudmans ansvarsområde. 
 Transport till och från sjukhus för 
obduktion eller borttagande av im-
plantat är VGR:s ansvar även om pa-
tienten ingår i kommunens hälso- och 

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10) 
 Kommunens hälso- och sjuk-
vårdsansvar i samband med döds-
fall regleras i föreskriften HSLF-FS 
2015:15. 

3.16  Asylsökande

Hälso- och sjukvård till asylsökande 
är VGR:s ansvar. För dessa personer 

har kommunen inget hälso- och sjuk-
vårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

3.17  Tjänsteköp

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 par-
terna överens om formerna för tjän- 
steköp. I detta bör framgå vem som 
har mandat att besluta om tjänsteköp 

och på vilket sätt information och 
kommunikation sker parterna emel-
lan.

3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

VGR har, enligt tandvårdslagen 
(1985:125), ansvar för uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård 
till personer med vissa funktionshin-
der och med stort behov av vård och 
omsorg för att dessa personer ska ges 
större möjlighet till god munhälsa.
 Berörda personer ska årligen er-
bjudas avgiftsfri munhälsobedömning 
och individuell rådgivning.

 

Målgrupper:
- Personer som har behov av 
omfattande vård- och omsorgs-
insatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av  LSS.  

VGR och kommunen är enligt tand-
vårdsförordningen (1998:1338) skyl-
diga att samverka så att berörda per-
soner identifieras och får tillgång till 
det särskilda tandvårdsstödet.

Kommunen identifierar, utfärdar in-
tyg och informerar berörda personer 
och deras närstående och VGR er-
bjuder undersökningar och behand-
lingar.

En gemensam överenskommelse ska 
upprättas mellan parterna som regle-
rar samverkan, uppföljning samt ut-
värdering av målgruppens tillgång till 
nödvändig tandvård. 

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Göta-
landsregionen har ansvar för att före-
bygga och förhindra smittspridning 

och infektioner i vård och omsorg. 
 VGR:s vårdhygienenheter har i 
uppdrag att bistå kommunerna med 

vårdhygienisk experthjälp enligt 
VGR:s riktlinjer.
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4.3 Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att 
identifiera, dokumentera och rappor-
tera negativa händelser och tillbud. 
Inom ramen för detta avtal sätts fokus 
på avvikelser gällande åtaganden en-
ligt detta avtal och gemensamma ru-
tiner. 
 Respektive vårdsamverkansom-
råde ansvarar för att gemensam rutin 
för avvikelsehantering finns framta-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång 
och tidsramar för återkoppling och 
åtgärder. Varje delregionalt vårdsam-
verkansområde ska regelbundet rap-
portera till VVG. Rapporten ska re-
dovisa de mest frekventa avvikelserna, 
och identifierade systembrister enligt 
anvisningar från VVG. Rapporten ska 
även innehålla redovisade åtgärder 
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå. 
 Avvikelser då någon part inte 
uppfyller det som är överenskommet 
i detta avtal hanteras inom ramen för 
uppföljning av Hälso- och sjukvårds-
avtalet. 

4.4 Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning 
av avtalets innebörd ska i första hand 
lösas lokalt och i andra hand delregio-
nalt, inom vårdsamverkan. 
 Tvist av principiell karaktär kan 
lyftas till VVG.
 Patientens vård och omsorg ska 
alltid säkerställas oavsett om parterna 
är överens om ansvarsfördelning eller 
inte. Parterna har gemensamt ansvar 
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på 
långsiktig lösning. 
 Den rekommendation som ut-
färdas kan innebära ansvarsjustering 
i efterhand från den dag gemensam 
ansvarsfördelning finns.  Om tvist inte 
kan lösas inom 30 dagar på delregio-
nal nivå hänförs den direkt till VVG 
som ska bereda frågan inom 30 dagar. 

LOKALT

DELREGIONALT

REGIONALT

4. Avtalsvård

4.1  Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta häl-
so- och sjukvårdsavtal finns av par-
terna gemensamt framtagna tillämp-
ningsanvisningar, med bland annat 
vägledande patientfall, som ska an-

vändas av alla vårdgivare inom VGR 
och kommuner i Västra Götaland.
 Tillämpningsanvisningarna fast-
ställs och revideras av Vårdsamverkan 
Västra Götaland, VVG och utgår från 

den ansvarsfördelning som regleras i 
detta avtal.  Syftet är att ge stöd och 
vägledning för jämlik och patientsä-
ker vård samt att underlätta samarbe-
tet mellan vårdgivarna.

4.2 Gemensam stödstruktur
Den gemensamma stödstruktur som 
ska förvalta och utveckla intentioner-
na med det gemensamma Hälso- och 
sjukvårdsavtalet bygger på den vård- 
samverkansstruktur som finns del-
regionalt samt regionalt i Västra 
Götaland. Den gemensamma sam-
verkansstrukturen ska fokusera på 
förbättringsarbete utifrån systema-
tiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman 
ska ställa krav på sina vårdgivare att 

delta i den gemensamma samverkans-
strukturen.
 Det politiska samrådsorganet , 
SRO, mellan kommunerna i Västra 
Götaland och VGR samordnar frågor 
rörande avtalet och kan vid väsentliga 
förändringar av förutsättningarna för 
avtalet, ta initiativ till en översyn.

Gemensamma it-stöd 
En välfungerande informationsöver-

föring mellan individer och olika ak-
törer behövs för att information ska 
kunna överföras på ett säkert och ef-
fektivt sätt och samtidigt underlätta 
koordinering av insatser till den en-
skilde. 
 Varje part har ansvar för att it-stöd 
är kända hos berörda verksamheter 
och att rutinerna följs. Gemensamma 
it-stöd ska följas upp och utvecklas för 
att stödja intentionerna i avtalet. 
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5 Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och 
tekniska utvecklingen innebär att en 
ökande andel av sjukvårdsinsatserna 

kommer att utföras i hemmet. Sjuk-
vårdshuvudmännen har en gemensam 
utmaning i att säkra kvaliteten för den 

enskilde och skapa förutsättningar för 
nya gemensamma vårdformer.

4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De 
delregionala vårdsamverkansgrupper-
na lämnar rapport enligt anvisningar 
från VVG.

Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktions-
   nedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

 Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.

 - It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och 
         omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.  
 - Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

Gemensamma utmaningar:
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland. 

   Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma 

    patientgrupperna.
Resurser

 -  Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
 -  Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.
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Ale kommun

Alingsås kommun

Bengtsfors kommun

Bollebygd kommun

Borås Stad

Dals-Eds kommun

Essunga kommun

Falköpings kommun

Färgelanda kommun

Grästorps kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs Stad

Götene kommun

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Härryda kommun

Karlsborgs kommun

Kungälvs kommun

Lerums kommun

Lidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Lysekils kommun

Mariestads kommun

Marks kommun

Melleruds kommun

Munkedals kommun

Mölndals stad

Orust kommun

Partille kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Svenljunga kommun

Strömstads kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Tanums kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Tjörns kommun

Tranemo kommun

Trollhättans stad

Töreboda kommun

Uddevalla kommun

Ulricehamns kommun

Vara kommun

Vårgårda kommun

Vänersborgs kommun

Åmåls kommun

Öckerö kommun

Avtalets 50 parter

Västra Götalandsregionen
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Gemensamma författningssamlingen  
avseende hälso- och sjukvård,  
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd                  
om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid  
dödsfall;

beslutade den 6 oktober 2015.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4 och 4 § 5 
förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrel-
sen att meddela föreskrifter m.m. samt 19 § begravningsförordningen 
(1990:1147) och beslutar följande allmänna råd.

Föreskrifterna och de allmänna råden är utarbetade efter samråd 
med Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Ledningssystem
2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår 
att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och 
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de 
krav som ställs i dessa föreskrifter.

Allmänna råd
Processer och rutiner för de åtgärder som behöver vidtas vid ett 
dödsfall bör utarbetas i samarbete med andra aktörer som t.ex. so-
cialtjänsten, Polismyndigheten, Skatteverket, Rättsmedicinalverkets 
rättsmedicinska avdelningar, huvudmännen för begravningsverk-
samheten och företrädare för begravningsbyråerna. 

Fastställande av dödsfall
3 § Enligt 2 § lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av 
människans död ankommer det på läkare att i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. 
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Dokumentation av dödsfall
4 § Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt ska 
i den avlidnes patientjournal ange

1.  när och på vilket sätt döden fastställts, och
2.  om och i så fall hur den avlidne identifierats. 

Identitetsband
5 § Den läkare som har fastställt att döden inträtt ska ansvara för 
att en avliden vars identitet är känd förses med ett identitetsband eller 
motsvarande, om ett sådant saknas. 

Allmänna råd
Om personnummer saknas, bör den avlidnes namn samt samord-
ningsnummer eller födelsedatum anges på identitetsbandet. Bandet 
bör fästas runt den avlidnes hand- eller fotled. 

Övrig dokumentation
6 § Den läkare som har fastställt att döden inträtt och i och med det 
har ansvar för att utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 15 och 
16 §§ begravningsförordningen (1990:1147) samt i förekommande fall 
göra en polisanmälan enligt 4 kap. 4 § första stycket begravningslagen 
(1990:1144) ska i den avlidnes patientjournal ange vem som har åtagit 
sig att fullgöra en sådan uppgift om han eller hon inte själv fullgör den.

7 § Den läkare som har utfärdat ett dödsbevis eller ett dödsorsaks-
intyg enligt 4 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ska behålla en 
kopia av beviset eller intyget. Kopian ska utgöra en journalhandling.

Information till närstående
8 § Av 2 § förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- 
och sjukvården framgår att verksamhetschefen ska ansvara för att när-
stående omedelbart underrättas när en patient avlider.

Allmänna råd
Närstående bör om de så önskar även få besked om dödsorsaken, 
under förutsättning att det inte finns hinder enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § pa-
tientsäkerhetslagen (2010:659). Om dödsorsaken inte är känd och 
besked därför inte kan lämnas i samband med underrättelsen om 
dödsfallet, bör de närstående informeras om vem de kan vända sig 
till för att få besked. 
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Yttre undersökning
Undersökningens omfattning
9 § Den läkare som enligt 15 § begravningsförordningen (1990:1147) 
ska göra en yttre undersökning av en avliden ska klarlägga om det 
finns skäl att anmäla dödsfallet till Polismyndigheten. 

Läkaren ska undersöka kroppens hela hudyta, ögonens bindehin-
nor, öron- och näsöppningarna samt munhålan. Om undersökningen 
görs på den plats där kroppen påträffades, ska läkaren om möjligt även 
inspektera kroppens läge. 

Allmänna råd
Om det vid undersökningen konstateras att det finns skäl för polis-
anmälan, bör den avlidnes kläder och andra föremål på platsen där 
kroppen påträffades inte röras mer än nödvändigt. Om kläder mås-
te tas av eller klippas upp, bör man undvika att förstöra spår av t.ex. 
knivhugg. Kläder och andra föremål bör sparas så att de på begäran 
kan lämnas till polisen. 

10 § Läkaren ska vid undersökningen av den avlidne efterforska om 
denne har något explosivt implantat, såvida detta inte redan är känt. 

Dokumentation
11 § I den avlidnes patientjournal ska anges 

1. vilken läkare som har utfört undersökningen,
2. tidpunkten för undersökningen, samt
3. vilka fynd som har gjorts.  

Allmänna råd
Om det finns skäl för polisanmälan, bör det anges i patientjournalen 
vilka åtgärder som har vidtagits

 – på platsen där kroppen efter den avlidne påträffades, och
 – efter att kroppen flyttats till t.ex. ett sjukhus eller en rättsmedi-

cinsk avdelning.

12 § Om undersökningen av den avlidne inte har kunnat slutföras 
på platsen där kroppen påträffades, ska det vidare i patientjournalen 
anges

1. att kroppen har flyttats,
2. vilken läkare som har slutfört undersökningen, och 
3. vid vilken tidpunkt undersökningen har slutförts.
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Om kroppen efter den avlidne har överlämnats till Rättsmedicinalver-
ket för rättsmedicinsk undersökning, ska detta anges i patientjourna-
len.

Polisanmälan
Kriterier för polisanmälan
13 § Enligt 4 kap. 4 § första stycket begravningslagen (1990:1144) 
ska den läkare som fastställt att döden har inträtt eller som i annat fall 
ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polis-
myndigheten om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan 
finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) 
om obduktion m.m.

14 § En anmälan till Polismyndigheten ska göras i följande fall.

1. Om ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan, dvs. 
skada eller förgiftning tillfogad 

 – av någon annan person än den som har avlidit, 
 – genom olycksfall, eller 
 – genom självmord 

och inte enbart av sjukdom.

2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre 
påverkan

 – när någon anträffas död och tidigare sjukdom eller sjukdomsbild 
inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos bå-
de barn och vuxna,

 – när en missbrukare anträffas död, eller
 – vid framskriden förruttnelse.

3.  Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försum-
melse i hälso- och sjukvården.

4. Om en avliden inte har kunnat identifieras.

15 § En läkare ska vid bedömningen av om en polisanmälan ska 
göras alltid beakta

1. vad som har framkommit vid den yttre undersökningen av den av-
lidne,

2. förhållanden och fynd på platsen där kroppen efter den avlidne 
påträffades,

3. uppgifter från den avlidnes patientjournal och närstående om tidi-
gare sjukdom eller sjukdomsbild, samt
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4. övriga relevanta omständigheter vid dödsfallet.

Läkaren ska rådfråga Polismyndigheten i de fall han eller hon är osä-
ker på om en polisanmälan ska göras eller inte. Om Polismyndigheten 
har rådfrågats, ska det dokumenteras i den avlidnes patientjournal.

Klinisk obduktion
16 § Om det vid en klinisk obduktion enligt 6 § lagen (1995:832) 
om obduktion m.m. kommer fram omständigheter som talar för att 
en polisanmälan ska göras, ska den läkare som utför obduktionen 
ansvara för detta. Obduktionen ska avbrytas i avvaktan på besked från 
Polismyndigheten om rättsmedicinsk undersökning.

Dokumentation
17 § Den läkare som har gjort en polisanmälan ska i den avlidnes 
patientjournal ange

1. tidpunkten för när anmälan gjordes,
2. när och på vilket sätt dödsbeviset lämnades till Polismyndigheten, 

samt
3. tidpunkten för när läkaren underrättades om Polismyndighetens be-

slut i de fall myndigheten beslutade att inte göra en rättsmedicinsk 
undersökning.

Allmänna råd  
När ett dödsbevis lämnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 4 §  
andra stycket begravningslagen (1990:1144) bör en kopia av döds-
beviset samtidigt skickas till Skatteverket.      

Avlägsnandet av explosiva implantat
18 § Om en avliden har ett explosivt implantat, ska den läkare som 
utför den kliniska obduktionen av den avlidne ansvara för att implan-
tatet avlägsnas i samband med obduktionen.

19 § Om ett explosivt implantat har avlägsnats vid en klinisk obduk-
tion eller vid ett ingrepp med syfte att ta ut icke-biologiskt material 
enligt 23 § lagen (1995:832) om obduktion, ska den läkare som har 
beslutat om obduktionen eller ingreppet ansvara för att Skatteverket 
snarast underrättas.

Omhändertagande på bårhus och vid transport dit
20 § Av 6 kap. 8 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att den 
som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska fullgöra sina uppgifter 
med respekt för den avlidne samt att närstående ska visas hänsyn och 
omtanke.
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Allmänna råd
Vårdgivaren bör fastställa

 – vem som ansvarar för att en avliden förs till ett bårhus, och
 – vilken information om en avliden som ska lämnas till transport- 

och bårhuspersonalen.

Vårdgivaren bör se till att det finns rutiner för

 – hur en avliden ska omhändertas vid transport till bårhus,
 – hur förväxlingar av avlidna ska förhindras i samband med trans-

port, på bårhus samt vid utlämnande från bårhus,
 – hur egendom som följer med en avliden ska förtecknas och om-

händertas, och 
 – hur obehöriga ska förhindras att göra intrång i bårhuslokalerna 

eller i fordon under transport till och från bårhus. 

Vårdgivaren bör 

 – se till att kroppen efter en avliden förvaras på ett lämpligt sätt för 
att undvika att behov av balsamering av sanitära skäl uppstår,

 – kontrollera att en rättsmedicinsk undersökning eller klinisk ob-
duktion som har planerats även har genomförts innan kroppen 
efter en avliden lämnas ut,

 – dokumentera vem som hämtar en kropp efter en avliden och om 
denne är en närstående eller en representant för en begravnings-
byrå,  

 – se till att den som hämtar en kropp efter en avliden visar sin legi-
timation och med en namnteckning bekräftar att han eller hon 
har tagit emot kroppen och eventuellt medföljande egendom, och

 – underrätta Skatteverket i de fall en kropp efter en avliden inte har 
hämtats från bårhuset och det finns risk för att kroppen inte kom-
mer att kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfal-
let.

Balsamering
21 § Av 24 § obduktionslagen (1995:832) framgår att kroppen efter 
en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nödvändigt för att 
kroppen ska kunna bevaras till dess kremering eller gravsättning äger 
rum eller kroppen ska tas i anspråk för anatomisk dissektion.

Allmänna råd
Efter en obduktion av en avliden bör den läkare som har utfört ob-
duktionen ta initiativ till att kroppen, om det behövs av sanitära 
skäl, balsameras omedelbart.
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22 § I hälso- och sjukvården ska patientjournal föras vid balsame-
ring. I journalen ska anges

1. vem som har utfört balsameringen och när den gjordes,
2. vem som har beslutat om balsamering av sanitära skäl enligt 24 § 

första stycket lagen (1995:832) om obduktion, eller
3. vem som har begärt balsamering enligt 24 § andra stycket samma 

lag.

Undantagsbestämmelse
23 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och    

allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och 
sjukvården vid dödsfall.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL
 Jenny Gaudio
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HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2015
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KS § Anmälningsärenden 

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstad Tanums KK 
med 5084 kr  (KS/2020-0336)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Löparklubb 
med 3933 kr  (KS/2020-0329)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads IF med 2852 
kr  (KS/2020-0327)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Neuro Norra Bohuslän 
med 300 kr  (KS/2020-0293)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Simförening 
med 9858 kr  (KS/2020-0263)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Naturskyddsföreningen i 
Strömstad 1588 kr  (KS/2020-0248)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Skee sockens 
Hembygdsförening med 1831 kr  (KS/2020-0353)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstad Bangolfklubb 
med 1323 kr  (KS/2020-0370)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Hjärnkraft Fyrbodal med 
75 kr  (KS/2020-0349)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till SRF Strömstad 
Tanums med 450 kr  (KS/2020-0369)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Överby Pistolklubb 
med 1137 kr  (KS/2020-0368)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Bridgeklubb 
med 425 kr  (KS/2020-0295)
Ordförandebeslut - Bevilja stöd till Strömstads Ridklubb (KS/2019-0497)
Ordförandebeslut - Beslut att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva 
antagandet av detaljplan för Kungbäck 1:21 (KS/2019-0390)
Protokoll styrelsemöte AB Strömstadslokaler 2020-05-15 (KS/2020-0044)
Protokoll styrelsemöte AB Strömstadsbyggen 2020-06-01 (KS/2020-0040)
Revisionsrapport 2019 - Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga i 
Munkedal, Orust, Sotenäs och Strömstads kommun (KS/2020-0396)
Beslut från Tolkförmedling Väst 2020 att inte göra återbetalning av eget kapital 
(KS/2020-0288)

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.
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