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Kallelse Kommunstyrelsen  
Tid Onsdagen den 8 september 2021 kl. 08.30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  
Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten för fastigheterna Uleberg 6:1 och 
Uleberg 6:2 i Sotenäs kommun  

Dnr 
2021/000697 

Ann-Katrine Stranne 
Eveline Savik 
Kl 08.30 

3.  

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten för fastigheterna Ellene 2:35, Ellene 
2:90, Ellene 2:91, Ellene 2:92, Ellene 2:43 och 
Ellene 24:2 i Sotenäs kommun 

Dnr 
2021/000698 
 

Ann-Katrine Stranne 
Eveline Savik 

4.  Upphävande av miljöpolicy Dnr 
2021/000321 

Pia Bergenholtz 
Kl 08.50 

5.  
Utredning insamling av organiskt avfall från 
kommunens verksamheter 

Dnr 
2021/000409 Pia Bergenholtz 

6.  Ungdomspolitiskt program Dnr 
2021/000696 

Joakim Linder 
Kl 09.10 

7.  Utreda tolkförmedlingstjänster Dnr 
2020/000875 

Anna-Lena Höglund 
Marina Bragd 
Karlsson Kl 09.20 

8.  Sammanträdestider 2022 Dnr 
2021/000614 Anna-Lena Höglund  

9.  
Revidering av dokumenthanteringsplan 
Kommunstyrelsen 2021 

Dnr 
2021/000619 Anna-Lena Höglund 

10.  Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans Dnr 
2021/000282 Anna-Lena Höglund 

11.  
Återremiss, utredning om införande av förbud mot 
passiv insamling av pengar i Lokala 
ordningsföreskrifter 

Dnr 
2020/000687 Anna-Lena Höglund 

12.  
Temporärt beslut om utdebitering till respektive 
kommun för att finansiera Kommunakademin Väst 
år 2022 

Dnr 
2021/000078 

Maria Vikingsson 
Kl 10.10 

OBS! Digitalt sammanträde - bokning sänds separat. 
Tjänstepersoner medverkar också digitalt. 



 
 

 
Kallelse | 2021-09-01 

 Sida: 2(2)
 

 

Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 
13.   

Skador efter skyfall på leder och motionsspår 
Dnr 
2021/000699 

Jeanett Andersson 
Erika Hassellöv 
Kl 10.20 

14.  Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter maj 
och juni 

Dnr 
2021/000004 

Lennart Andersson 
Kl 10.30 

15.  Svar till revisionens grundläggande granskning 2020 Dnr 
2021/000281 

Petra Hassellöv 
Maria Vikingsson 
Kl 10.40 

16.  Grundläggande granskning 2021 Dnr 
2021/000669 

Petra Hassellöv 
Maria Vikingsson 
Erika Hassellöv 
Eveline Savik 
Per Svensson 
Kl 10.50 

17.  
Sotenäs kommuns yttrande för samråd om en 
planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige 
och Danmark 

Dnr 
2021/000522 

Fredrik Handfast 
Kl 11.00 

18.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2020/000013  

19.  Anmälningsärenden Dnr 
2020/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

20.  Ansökan om planbesked för fastigheten del av 
Finntorp 2:238, Bovallstrand 

Dnr 
2020/000719 

Ellen Jansson 
Eveline Savik 
Kl 11.10 

21.  Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:2 
m.fl., Wiggersviks camping, Kungshamn 

Dnr 
2021/000516 

Astrid Johansson 
Eveline Savik 
11.20 

22.  Information om arbete med detaljplan Gamla 
Smögen 

Dnr 
2012/000299 

Elisabeth Fjellman 
Eveline Savik 
11.30 

23.  Information om pågående detaljplaner  
Eveline Savik 
Elisabeth Fjellman 
11.40 

 
 
Skickas till:  Ann-Katrine Stranne, Pia Bergenholtz, Joakim Linder, Marina Bragd Karlsson, 
Jeanett Andersson, Erika Hassellöv, Lennart Andersson, Petra Hassellöv, Eveline Savik, Per 
Svensson, Fredrik Handfast, Elisabeth Fjellman, Ellen Jansson, Astrid Johansson, Anna-Lena 
Höglund, Maria Vikingsson 
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KSAU § 138 Dnr 2021/000697 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Den 14 april 2021 inkom en ansökan om enskilt avlopp för fastigheterna ULEBERG 6:1 och 
ULEBERG 6:2. Fastigheten har i bygglovsansökan fått besked från Västvatten att de inte har 
några synpunkter på till- och ombyggnad samt ny byggnation av enbostadshus på ULEBERG 
6:1 då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp även om det inte syns på 
kommunens kartverktyg Geosecma. Fastigheten har i efterhand avstyckats och vid kontakt 
med Västvatten har den nya fastigheten ULEBERG 6:2 nu blivit nekade till att koppla in sig 
det kommunala verksamhetsområdet som avtalskund. 
Miljöenhetens samlade bedömning är att fastigheten inte ska ha enskilt vatten och avlopp då 
fastigheten är omgiven av ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har i kontakt från Västvatten fått information om att fastigheterna kommer 
anvisas en förbindelsepunkt när beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp finns. 
Det innebär att de kommer ta betalt och skickar en karta med anslutningspunkter till 
fastighetsägarna och fastighetsägarna kommer att få betala för anslutningspunkten oavsett om 
de har enskilt avlopp eller ej vilket medför att Västvatten föreslår att vi avslår ansökan om 
enskilt avlopp. 
Västvatten yrkar på kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ordförandebeslut 
  

 
 
 
Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten för fastigheterna ULEBERG 6:1 och ULEBERG 6:2 i 

Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Den 14 april 2021 inkom en ansökan om enskilt avlopp för fastigheterna ULEBERG 6:1 och 
ULEBERG 6:2. Fastigheten har i bygglovsansökan fått besked från Västvatten att de inte har 
några synpunkter på till- och ombyggnad samt ny byggnation av enbostadshus på ULEBERG 
6:1 då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp även om det inte syns på 
kommunens kartverktyg Geosecma. Fastigheten har i efterhand avstyckats och vid kontakt 
med Västvatten har den nya fastigheten ULEBERG 6:2 nu blivit nekade till att koppla in sig 
det kommunala verksamhetsområdet som avtalskund. 

Miljöenhetens samlade bedömning är att fastigheten inte ska ha enskilt vatten och avlopp då 
fastigheten är omgiven av ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har i kontakt från Västvatten fått information om att fastigheterna kommer 
anvisas en förbindelsepunkt när beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp finns. 
Det innebär att de kommer ta betalt och skickar en karta med anslutningspunkter till 
fastighetsägarna och fastighetsägarna kommer att få betala för anslutningspunkten oavsett om 
de har enskilt avlopp eller ej vilket medför att Västvatten föreslår att vi avslår ansökan om 
enskilt avlopp.  
Västvatten yrkar på kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
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Samlad bebyggelse, rödmarkeringar ingår i befintligt verksamhetsområde för vatten, avlopp 

och dagvatten:  

   

Förslag till beslut 

Miljöenheten föreslår att miljönämnden:  

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att införliva de 
fastigheter inom området som inte ingår i det allmäna verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten. 
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Skäl till det föreslagna beslutet 

Hållbar utveckling 

Kommunen är skyldig att ansvara för vatten och avlopp när detta av hälso- eller miljöskäl 
måste lösas i ett större sammanhang. Kommunen upprättar verksamhetsområden som visar 
inom vilka geografiska områden kommunen ansvarar för vatten och avlopp. Kommunalt 
vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, dvs. de som är anslutna till systemet betalar 
dels en anslutningsavgift och dels en brukningsavgift.  

Miljöenheten anser att det i detta specifika fall inte ska godkännas en byggnation med enskilt 
avlopp då fastigheterna ligger inom ett verksamhetsområde. Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken 
ska  avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Sammantaget är miljöbelastningen större med enskilda avlopp jämfört med ett stort, 
gemensamt avloppsnät. Enskilt avlopp kan komma att påverka omkringliggande fastigheter då 
utsläpp av avloppsvatten enligt definition är en miljöfarlig verksamhet. Kommunen har därför 
stöd av miljöbalken i att kräva att fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  

I detta fallet är fastighetsägarna själva positiva till en anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp, men har känt sig tvingade till att söka för enskilt avlopp för de två fastigheterna då de 
har ett beviljat bygglov som tagits med hänsyn till ett positivt svar från Västvatten. 

 
 
För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
 
 
Ann-Katrine Stranne 
Miljöhandläggare 
ann-katrine.stranne@sotenas.se 
0523-66 40 27 
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KSAU § 139 Dnr 2021/000698 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Ellene 2:35, Ellene 2:90, Ellene 2:91, Ellene 2:92, Ellene 
2:43 och Ellene 24:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Miljöenheten har utfört en skrivbordstillsyn gällande enskilda avlopp inom ett område i 
Hunnebostrand beläget i närheten av Hunnebostrands idrottshall. 
Vid sammanställningen har miljöenheten tittat på 13 fastigheter som kan anses ingå i en 
samlad bebyggelse och miljöenheten anser att kommunen behöver ordna med vatten, avlopp 
och dagvatten då dessa fastigheter ingår i ett större sammanhang och av den orsaken besluta 
att de fastigheter som inte ingår i det befintliga verksamhetsområdet ska införlivas det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten mottog från Sotenäs kommun, Bygg och GIS en remiss gällande 
förhandsbesked. Yttrande önskades för avstyckning och nybyggnad av tre 
enbostadshusavstyckning på fastigheten ELLENE 2:38 då fastigheterna hade fått nej till att 
ansluta sig till det kommunala verksamhetsområdet som avtalskunder. 
Miljöenheten bedömde vid ett platsbesök att det skulle gå att lösa avloppshanteringen på 
fastigheten men det behövdes en utredning över vattenbrunnar och vattenflöde i område. 
Miljöenheten kunde vid platsbesöket se att det gick en bäck in i området, men det fanns inga 
möjligheter att följa flödet ut från området. En bättre utredning till vart vattnet leder för att 
kunna utröna vilka fastigheter som möjligtvis skulle påverkas av ett enskilt avlopp skulle 
behövas. 
Tre fastigheter från fastigheten ELLENE 2:38 har därefter avstyckats, ELLENE 2:90, 
ELLENE 2:91 och ELLENE 2:92. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Ellene 2:35, 2:90, 2:91, 2:92, 2:43 och 24:2 
i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ordförandebeslut 
  
  

 
 
 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten för fastigheterna ELLENE 2:35, ELLENE 2:90, ELLENE 

2:91, ELLENE 2:92, ELLENE 2:43 och ELLENE 24:2 i Sotenäs 

kommun 

Sammanfattning 

Miljöenheten har utfört en skrivbordstillsyn gällande enskilda avlopp inom ett område i 
Hunnebostrand beläget i närheten av Hunnebostrands idrottshall.  
Vid sammanställningen har miljöenheten tittat på 13 fastigheter som kan anses ingå i en 
samlad bebyggelse och miljöenheten anser att kommunen behöver ordna med vatten, avlopp 
och dagvatten då dessa fastigheter ingår i ett större sammanhang och av den orsaken besluta 
att de fastigheter som inte ingår i det befintliga verksamhetsområdet ska införlivas det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten mottog från Sotenäs kommun, Bygg och GIS en remiss gällande 
förhandsbesked. Yttrande önskades för avstyckning och nybyggnad av tre 
enbostadshusavstyckning på fastigheten ELLENE 2:38 då fastigheterna hade fått nej till att 
ansluta sig till det kommunala verksamhetsområdet som avtalskunder. 
Miljöenheten bedömde vid ett platsbesök att det skulle gå att lösa avloppshanteringen på 
fastigheten men det behövdes en utredning över vattenbrunnar och vattenflöde i område. 
Miljöenheten kunde vid platsbesöket se att det gick en bäck in i området, men det fanns inga 
möjligheter att följa flödet ut från området. En bättre utredning till vart vattnet leder för att 
kunna utröna vilka fastigheter som möjligtvis skulle påverkas av ett enskilt avlopp skulle 
behövas. 
Tre fastigheter från fastigheten ELLENE 2:38 har därefter avstyckats, ELLENE 2:90, 
ELLENE 2:91 och ELLENE 2:92. 
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Den 2 augusti 2021 inkom från Västvatten en fråga om hur miljöenheten kan anse att 
fastigheterna kan få möjlighet till att ha enskilt vatten och avlopp. 
I sitt mejl framhåller Västvatten att: 

” Då det inte är verksamhetsområde idag så kan huvudmannen neka ytterligare anslutning.  

Vattentjänst lagen är tydlig med att det är kommunens ansvar att ordna med VA om det krävs 

i ett större sammanhang. På ert resonemang tolkar jag det dock som att ni inte anser att de 

här tre tillkommande fst. ligger i anslutning till övrig bebyggelse och ingår i ett större 

sammanhang? Det är ju kommunen och inte huvudmannen som ska utreda behovet av allmänt 

VA och vilka fastigheter som ska ingå. Jag blir lite förvånad över att dessa tre tillkommande 

fst inte anses tillhöra den redan samlade bebyggelsen och att ni avser att bevilja tillstånd till 

enskilda avloppslösningar. Det blir också väldigt märkligt att fastigheterna som är runt de tre 

nya tomterna, har erlagt anläggningsavgift för det som är ”dagvatten gata” vilket är en 

avgift som vi inte kan lägga på de här tre fastigheterna då det saknas beslut om VO. Så, de 

kommer använda vägen, ha lika stor nytta av att dagvatten leds bort från gatan, men inte 

betala för det.” 

Miljöenheten gjorde bedömningen att en skrivbordstillsyn över området behövdes utföras och 
man tittade på 13 fastigheter som kan anses ingå i en samlad bebyggelse och ingå i ett större 
sammanhang. 
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Fastigheter: 

ELLENE 2:25 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:27 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:29 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:35 Beslut för bad, disk och tvättavloppsvatten 
2018 
Beslut för torrtoalett och eget 
omhändertagande av latrin 2020 

ELLENE 2:49 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:87 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:88 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:89 Kommunalt VO för vatten, spillvatten och 
dagvatten 

ELLENE 2:90 Obebyggd 

ELLENE 2:91 Obebyggd 

ELLENE 2:92 Obebyggd 

ELLENE 2:43 Beslut om infiltration 1983 
Infiltrationen är 39 år gammal och skulle 
troligtvis dömas ut vid en tillsyn. 

ELLENE 24:2 Avtalskund 
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Av de tretton fastigheterna ingår 7 redan i ett befintligt verksamhetsområde. Två av 
fastigheterna har kommunalt vatten och enskilt avlopp. En fastighet är ansluten till 
kommunalt vatten och avlopp som avtalskund. Tre av fastigheterna är nyligen avstyckade 
fastigheter som önskat ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Av de två fastigheterna 
med enskilt avlopp har den ena fastigheten en torr toalettlösning med en separat BDT(bad-
,disk-, och tvätt-) avloppsanläggning och den andra fastigheten en avloppsanläggning med 
infiltration från 1983. Denna infiltration skulle troligtvis dömas ut vid en tillsyn på plats. 

Samlad bebyggelse, rödmarkeringar ingår i befintligt verksamhetsområde för vatten, avlopp 

och dagvatten : 
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Förslag till beslut 

Miljöenheten föreslår att miljönämnden:  

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om att införliva de 
fastigheter inom området som inte ingår i det allmänna verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten. 

Skäl till det föreslagna beslutet 

Hållbar utveckling 

Kommunen är skyldig att ansvara för vatten och avlopp när detta av hälso- eller miljöskäl 
måste lösas i ett större sammanhang. Kommunen upprättar verksamhetsområden som visar 
inom vilka geografiska områden kommunen ansvarar för vatten och avlopp. Kommunalt 
vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, dvs. de som är anslutna till systemet betalar 
dels en anslutningsavgift och dels en brukningsavgift.  

I miljöenhetens remiss framkommer det att en utredning av vattenflödet i området behövs för 
att utreda ifall enskilt avlopp kan komma att påverka omkringliggande fastigheter då utsläpp 
av avloppsvatten enligt definition är en miljöfarlig verksamhet. Enligt 9 kapitlet 7 § 
miljöbalken ska  avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. I samma område har det i närtid 
tagit beslut gällande verksamhetsområde för nyligen avstyckade fastigheter som då erlagt 
anläggningsavgift för det som är ”dagvatten gata” vilket är en avgift som kommunen inte kan 
lägga på de här tre fastigheterna nya fastigheterna då det saknas beslut om VO.  

Sammantaget är miljöbelastningen större med många enskilda avlopp jämfört med ett stort, 
gemensamt avloppsnät. Kommunen har därför stöd av miljöbalken i att kräva att fastigheter 
ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 

 

 

 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
 
Ann-Katrine Stranne 
Miljöhandläggare 
ann-katrine.stranne@sotenas.se 
0523-66 40 27 
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KSAU § 120  Dnr 2021/000321 

Upphävande av miljöpolicy 

Sammanfattning 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Myndighetsutövning 
bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre kommunerna, medan det formella 
miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed fyller en gemensam miljöpolicy inte någon 
funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi 2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 21  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-04-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner” (Dnr KA 2015/842).  
 
Miljöpolicyn ersätts av Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-04-19 KA 2021/000321 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Upphävande av miljöpolicy 
 

Sammanfattning 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en 
gemensam miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. 
Eftersom det miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat 
fyller en gemensam miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn 
antogs har Sotenäs kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 
antog kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det 
miljöstrategiska arbetet.   

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en 
gemensam miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. 
Myndighetsutövning bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre 
kommunerna, medan det formella miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed 
fyller en gemensam miljöpolicy inte någon funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi 
2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Regelverk  

Då kommunen har mer relevanta styrdokument för sitt miljöstrategiska arbete, såsom 
Hållbarhetsstrategin, har inte den gemensamma miljöpolicyn längre någon funktion. 
Beslutet innebär därmed en justering till och införlivning i gällande regelverk. 

Organisation och personal  

Beslutet innebär inga konsekvenser för organisation och personal. 

Barnperspektiv 

Beslutet innebär inga konsekvenser ur barnperspektiv. 
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Medborgarperspektiv 

 Beslutet innebär inga konsekvenser ur medborgarperspektiv. 

Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet innebär inga konsekvenser ur jämställdhetsperspektiv. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och 
Lysekils kommuner” (Dnr KA 2015/842).   

Bilaga/Bilagor 
Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” (Dnr KA 2015/842) 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Administrativ chef  
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz {Namn} 
Hållbarhetsstrateg {Närmsta chef} 
 
 



 
 

 
Hållbarhetsrådet | Sammanträdesprotokoll | 2021-05-12 § 16–27  

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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§21 

Upphäva miljöpolicy  

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Yrkanden  
Mikael Sternemar (L), Jeanette Loy (M), Stig Arne Helmersson () och Britt Lindgren (C) yrkar för 
att det ska stå tydligt att miljöpolicyn ersätts med andra dokument så att det inte tolkas som att 
arbetet upphävs.  

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Hållbarhetsrådet ställer sig bakom detta med tillägget.  
 

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att upphäva 
”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner” som i Sotenäs ersätts av Sotenäs 
Hållbarhetsstrategi 2030. 
 

 

  

annhog001
Stämpel



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
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KSAU § 121  Dnr 2021/000409 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 

Sammanfattning 

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och 
cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska 
kunna tas fram. Utredningen kan göras inom ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling 
av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   
 
Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Symbioscentrum driver projektet Cirkulär bioekonomi Sotenäs i samverkan med Renahav 
och Klevs gård, finansierat av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Genom projektet kommer möjligheter för lokal hantering av matavfall och 
förpackat organiskt material att utredas och beslutsunderlag att tas fram, dvs. en lokal 
förbehandlingsanläggning/slurryanläggning. Efter utredning kan eventuellt en sådan etableras. 
Anläggningen skulle ge förutsättningen att lokalt ta vara på vårt matavfall som senare kan ge energi 
till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad bionäring till lokalt jordbruk och till 
civilsamhället. 
 
Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in matavfall från de egna 
verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och cirkulär ekonomi i 
närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt avfallsbolag Rambo 
så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska kunna tas fram. 
Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi och skulle bidra till Sotenäs kommunfullmäktigemål om att Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 25  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-05-06  

Ekonomi  
Beslutet om utredningen medför inga ekonomiska konsekvenser utan kan ske inom ordinarie 
budget. Utredningen kommer dock i sin tur klargöra vilka ekonomiska konsekvenser införandet av 
ett system för insamling av matavfall kan innebära i form av investeringskostnader, nya logistiska 
kostnader men även minskade kostnader då avfallstaxan för organiskt avfall är lägre än för avfall 
som går till förbränning. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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Forts. KSAU § 121 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommundirektören att utreda hur ett system för insamling 
av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med tillhörande mål och indikatorer inför 
2022.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 

 

 

 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-06 KA 2021/000409 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens 
verksamheter 
 

Sammanfattning 
Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-
certifierad bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, 
kunna samla in matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis 
bidra till projektet och cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla 
kommunens verksamheter och vårt avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att 
ett funktionellt förslag för hanteringen ska kunna tas fram. Utredningen kan göras inom 
ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling av matavfall ingår fokusområdet 
Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   
 
Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Symbioscentrum driver projektet Cirkulär bioekonomi Sotenäs i samverkan med 
Renahav och Klevs gård, finansierat av Jordbruksverket genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Genom projektet kommer möjligheter för lokal 
hantering av matavfall och förpackat organiskt material att utredas och beslutsunderlag att 
tas fram, dvs. en lokal förbehandlingsanläggning/slurryanläggning. Efter utredning kan 
eventuellt en sådan etableras. Anläggningen skulle ge förutsättningen att lokalt ta vara på 
vårt matavfall som senare kan ge energi till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk och till civilsamhället. 
 
Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in matavfall från de egna 
verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och cirkulär ekonomi i 
närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt avfallsbolag 
Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska kunna 
tas fram. Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i 
Sotenäs hållbarhetsstrategi och skulle bidra till Sotenäs kommunfullmäktigemål om att 
Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Beslutet om utredningen medför inga ekonomiska konsekvenser utan kan ske inom 
ordinarie budget. Utredningen kommer dock i sin tur klargöra vilka ekonomiska 
konsekvenser införandet av ett system för insamling av matavfall kan innebära i form av 
investeringskostnader, nya logistiska kostnader men även minskade kostnader då 
avfallstaxan för organiskt avfall är lägre än för avfall som går till förbränning. 

Regelverk  

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på 
plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav 
på separat insamling av allt biologiskt avfall. 
Insamling av matavfall är en del av delmålen för det globala utvecklingsmålet 12. Hållbar 
konsumtion och produktion, vilket även utgör ett fokusområde i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi. 

Organisation och personal  

En utredning kan göras av de olika avdelningarna på kommunstyrelseförvaltningen i 
samarbete med Rambo och samordnas av hållbarhetsstrategen. 

Hållbar utveckling 

Insamling av matavfallet från kommunens verksamheter för lokal hantering skulle bidra till 
såväl det lokala näringslivet som cirkulär ekonomi och hållbar utveckling ur ekonomisk, 
social och miljömässig dimension.   
Insamling av matavfall är en del av delmålen för det globala utvecklingsmålet 12. Hållbar 
konsumtion och produktion, vilket även utgör ett fokusområde i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att utreda hur ett 
system för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med 
tillhörande mål och indikatorer inför 2022   

Beslutet skickas till 
Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef för Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz Anna-Lena Höglund 
Hållbarhetsstrateg Administrativ chef 
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§25 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter  

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och 
cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska 
kunna tas fram. Utredningen kan göras inom ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling 
av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   

Yrkanden  
Mikael Sternemar (L) yrkar för att specificera den ekonomiska delen, att det sker inom budget för 
specifik verksamhet.  

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Hållbarhetsrådet 
ställer sig bakom detta med tillägget.  
 

Beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att ställa sig bakom förslaget att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda hur ett system för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med 
tillhörande mål och indikatorer inför 2022 och skickar vidare till kommunstyrelsen för beslut, med 
tillägget att finansiering sker inom befintlig budget för specifik verksamhet.  
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KSAU § 131 Dnr 2021/000696 

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program.  
 
Arbetet med att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-
undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 
till en rapport som legat till grund för detta program.  
 
På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, 
åtgärdsplan och finansiering.   
 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 
tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 
flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 
period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Ungdomspolitiskt program, upprättat 2021-05-04 
Ungdomsutvecklares tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-01 § 46 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet och dess fokusområden samt beslutar 
att programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som 
genomförs och presenteras våren före valet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 46 Dnr 2018/000125  

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 

Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett sådant 

program. Arbetet att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-

undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 

till en rapport som legat till grund för detta program. På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-

05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, åtgärdsplan och finansiering. 

 

Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 

tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 

flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 

period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 

utvecklingsområden. 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Framtagandet av ett ungdomspolitiskt program stämmer väl överens med kommunens vision, 

programförklaring och mål. 

1. Ett gott liv i Sotenäs - hela livet präglat av respekt för den enskilde och människors 

lika värde. 

2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

 

Även i Utbildningsnämndens verksamhetsmål nämns skolans uppdrag att öka barn och unga 

inflytande. Dessutom ligger det i skolans övergripande uppdrag att kunna ge unga en trygg uppväxt 

och lär sig lita på sin egen förmåga. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 

Alla kostnader för administrering och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet kommer 

kunna rymmas inom befintlig organisation. 

Regelverk 

Det ungdomspolitiska programmet följer intentionerna i Barnkonventionen. 

Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Exempelvis står det i artikel 12 att 

alla barn och unga har rätt att bli tagna på allvar och att vuxna måste lyssna på dem. Barn och unga 

ska vara med och påverka i frågor som rör dem, utifrån sin ålder och mognad. 

Organisation och personal 

Genomförande och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet sker inom befintlig 

organisation. 

Medborgarperspektiv 

Ett ungdomspolitiskt program tydliggör och stärker samhällsgruppen barn och ungas möjlighet till 

inflytande, trygga uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. 
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Forts. UN § 46 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-05-17 § 34 

Tjänsteutlåtande Ungdomspolitiskt program - Ungdomsutvecklare 2021-05-04 

Förslag Sotenäs ungdomspolitiskt program 2021-05-04 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet och dess fokusområden samt beslutar 

att programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som 

genomförs och presenteras våren före valet. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Utbildningsförvaltningen 
Ungdomsutvecklare 

Telefon: 0523-66 47 93 
E-post: joakim.linder@sotenas.se 
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Ungdomspolitiskt program  

Bakgrund  
Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program 
gav KF den 1 juni 2017 i uppdrag till Utbildningsförvaltningen att ta fram ett sådant 
program. Arbetet att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet 
av LUPP-undersökningen. Resultatet sammanställdes våren 2018 till en rapport som 
legat till grund för detta program. På uppdrag av UN (2021-04-05) har programmet 
reviderats vad gäller ansvar, åtgärdsplan och finansiering. 

Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med 
ungdomsutvecklaren tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och 
inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller 
under en mandatperiod och revideras inför varje ny period genom att LUPP-
undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida utvecklingsområden.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  
Framtagandet av ett ungdomspolitiskt program stämmer väl överens med kommunens 
vision, programförklaring och mål. 
 
1. Ett gott liv i Sotenäs - hela livet präglat av respekt för den enskilde och människors 
lika värde. 
2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
 
Även i Utbildningsnämndens verksamhetsmål nämns skolans uppdrag att öka barn och 
unga inflytande. Dessutom ligger det i skolans övergripande uppdrag att kunna ge unga 
en trygg uppväxt och lär sig lita på sin egen förmåga. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 

Alla kostnader för administrering och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet 
kommer kunna rymmas inom befintlig organisation.  

Regelverk  

Det ungdomspolitiska programmet följer intentionerna i Barnkonventionen. 
Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Exempelvis står det i 
artikel 12 att alla barn och unga har rätt att bli tagna på allvar och att vuxna måste lyssna 
på dem. Barn och unga ska vara med och påverka i frågor som rör dem, utifrån sin ålder 
och mognad.  



 

Utbildningsförvaltningen 
Ungdomsutvecklare 

Telefon: 0523-66 47 93 
E-post: joakim.linder@sotenas.se 
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Organisation och personal 

Genomförande och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet sker inom 
befintlig organisation. 

Medborgarperspektiv  

Ett ungdomspolitiskt program tydliggör och stärker samhällsgruppen barn och ungas 
möjlighet till inflytande, trygga uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. 

Analys  
Det ungdomspolitiskt program har en stor betydelse för kommunens fortsatta arbete 
med ungas delaktighet i samhällsutvecklingen och för politisk föryngring.  

Slutsats  
Det ungdomspolitiska programmet är en utgångspunkt för ett långsiktigt och målinriktat 
arbete med ungdomspolitiska frågor i Sotenäs kommun. Arbetet bör utgå ifrån de 
prioriterade utvecklingsområdena och följa den åtgärdsplan som tagits fram. För att 
arbetet ska implementeras bör handlingsplaner tas fram i berörda verksamheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska 
programmet och dess fokusområden. 
 

Bilaga/Bilagor 
• Sotenäs ungdomspolitiska program 

Skickas till 
Förnyelseberedningen 
Ungdomsutvecklare 

 
  
Joakim Linder  
Ungdomsutvecklare 
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Inledning 
 
Barnkonventionen 

Sverige har sedan 1990 ratificerat (förpliktat sig att följa) FN:s konvention om barnets 
rättigheter, även kallad Barnkonventionen. Konventionen är indelad i 54 artiklar men 
det finns fyra grundläggande principer som särskilt ska beaktas vid frågor rörande barn. 
 

• Artikel 2 - Att alla barn har samma rättigheter och lika värde 
• Artikel 3 - Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 
• Artikel 6 - Att alla barn har rätt till liv och utveckling 
• Artikel 12 - Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

 
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen inskriven i svensk lag. Det innebär att det 
krävs ett tydligare och mer förankrat tillvägagångssätt i kommunernas arbete med ungas 
delaktighet och inflytande och Sotenäs ungdomspolitiska program är ett steg i den 
riktningen. 
 
Bakgrund 

Arbetet med programmet grundar sig i Förnyelseberedningens förslag om att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program som presenteras i januari 2017. Det slutgiltiga beslutet togs i 
Kommunfullmäktige i juni 2017 och uppdraget att ta fram programmet lämnades till 
Utbildningsförvaltningen. 
 
Förslaget har arbetats fram av kommunens ungdomsutvecklare under våren 2018 utifrån 
det resultat som framkom av LUPP. LUPP står för Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som tillhandahålls av MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) och som genomfördes under 
november 2017 med kommunens unga 13 - 19 år. Resultatet sammanställdes av 
Enkätfabriken till en rapport som i sin tur presenterades för Ungdomsrådet. Utifrån 
ungdomsrådets granskning av rapporten togs ett förslag fram bestående av tre 
utvecklingsområden.  
 
Ett annat viktigt underlag till förslaget har varit den slutrapport som avslutade projektet 
Unga Idéambassadörer. I projektet arbetade tre unga vuxna under ett halvår med att 
undersökta ungdomars förhållande till och upplevelser kring inflytande och delaktighet. 
Detta i syfte att ta fram ett underlag för att underlätta etableringen av ett kommunalt 
ungdomsråd. De presenterade även ett förslag på innehåll till ett ungdomspolitiskt 
program som legat till grund för det konkreta programmet. 
 
Syfte och avgränsning 

Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att strukturera upp och förtydliga 
arbetet med ungas inflytande samt skapa långsiktig hållbar utveckling inom det 
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ungdomspolitiska området. Syftet är också att vägleda kommunens nämnder och 
förvaltningar i att genomföra insatser vad gäller de tre utvecklingsområdena. 
 
Följande tre utvecklingsområden som grundas på resultatet i LUPP-undersökning 2017 
ska prioriteras åren 2021 - 2022: 
 

• Ungas delaktighet och inflytande 
• Ungas trygghet och hälsa 
• Flickors fritid 

 
Förkortningar 
 
KF – Kommunfullmäktige 
KS – Kommunstyrelsen 
K&F – Kultur & Fritid 
UN – Utbildningsnämnden 
UF – Utbildningsförvaltningen 
OF – Omsorgsförvaltningen 
SBF – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
EH - Elevhälsan 
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Ungas delaktighet och inflytande 

Ungas inflytande är ett av tre prioriterade områden i Sveriges ungdomspolitiska 
handlingsprogram. Ungdomar ska inte bara ha inflytande i frågor som omedelbart rör 
dem, utan de ska även ha möjlighet att vara delaktiga i politiska beslutsprocesser och ha 
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. Delaktighet och inflytande är 
faktorer för välmående. Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare 
att hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är dels 
en rättighet för barn och unga och dels en resurs i ett demokratiskt samhälle. Alla barn 
och unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. 
 
LUPP-undersökningen 2017 visade att unga har ett stort intresse av samhällsfrågor och 
politik men upplever samtidigt att vägen är lång emellan dem själva och de som fattar 
besluten. Få upplever sig veta hur eller vart de ska vända sig och tror inte heller att det 
finns någon mening med att driva sina frågor. Dessutom visar rapporten att förtroendet 
för vuxna i allmänhet och politiker i synnerhet lågt bland de unga som svarade. 
 
För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi: 
 

• Minska distansen mellan unga och beslutsfattare 
• Stötta unga som vill organisera sig och driva förändringsarbete 
• Öka kunskapen hos unga om deras möjligheter till inflytande 
• Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter hos beslutsfattare och unga. 
• Skapa fler möjligheter för unga att delta och utöva reellt inflytande 
• Ta fram en handlingsplan för ett Kommunalt ungdomsråd som revideras på 

årsbasis.  
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Ungas trygghet och hälsa 

Att så många som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och ger 
därmed större möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, 
trakasserier och våld påverkar hälsan och känslan av trygghet bland unga. MUCF 
konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i störst utsträckning är om 
man under den senast tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning. 
 
Känslan av trygghet är enligt LUPP 2017 relativt hög bland unga i Sotenäs kommun. 
Samtidigt har det skett en ökning av de som upplever sig utsatta för mobbning och 
kränkningar. I möte med ungdomsrådet konstateras att det är ett tuffare klimat i skolan 
idag där kränkande ord och beteende blivit vardag och därmed normaliserats. 
 
För att ge barn och unga en tryggare tillvaro utan mobbning och kränkningar ska vi: 
 

• Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen och ta ansvar. 
• Öka kunskapen hos personal och vuxna kring att arbeta normkritiskt och i att 

förebygga mobbning, kränkningar och diskriminering. 
• Införa nolltolerans mot kränkande beteenden och trakasserier. 
• Öka tryggheten på skola och i samhället. 
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Flickors fritid 

En meningsfull och aktiv fritid är en viktig faktor för ungas lärande och utveckling till 
självständiga individer. Goda möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen skapar 
sociala kontakter, nätverk och en känsla av delaktighet i samhället, vilket i sin tur är ett 
verktyg i en demokratisk fostran.  
 
I LUPP-undersökningen 2017 fastställs att omkring 60% av de svarande inte tycker 
fritidsutbudet i kommunen lever upp till deras intressen och än mindre hos gruppen 
tjejer. Synpunkter som lämnats visar att tjejer upplever många av kommunens 
fritidsaktiviteter som ”killkodade”. Något som konkret saknas är möjligheten till 
attraktiva och jämställda mötesplatser för unga. Ett annat hinder för att utöva sin fritid 
handlar om kollektivtrafiken, som de unga inte upplever som anpassad efter deras behov 
eller möjligheter. 
 
För att ge unga möjlighet till en fritid som är jämställd och lika anpassad till tjejers 
behov ska vi: 
 

• Skapa jämställda mötesplatser för ungas faktiska behov där alla känner att de är 
delaktiga och kan utveckla sina idéer. 

• Uppmuntra tjejers idéer och involvera dem i verksamheter. 
• Stötta föreningar och andra verksamheter i att bli mer jämställda. 
• Utreda möjligheten för mer jämställda föreningsbidrag. 
• Utreda hur kollektivtrafiken kan bli mer tillgänglig för kommunens unga. 
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Uppföljning och revidering 

De tre utvecklingsområdena som presenteras i programmet ska genomsyra och 
implementeras i alla nämnder och förvaltningar och ett ungdomsperspektiv ska alltid 
beaktas vid beslutsfattande. Ytterst ansvarig för ungdomspolitiken är Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige.  
 
Programmet och dess fokusområden ska revideras inför varje ny mandatperiod med 
utgångspunkt i LUPP-rapporten som genomförs och presenteras våren före valet.  
 
Genomförandet av LUPP är kostnadsfritt utöver personalkostnader för att planera 
arbetet, genomförande och utvärderingen. En stor fördel i arbetet med att ta fram en 
rapport finns i att ta in en professionell rapportskrivare som sammanställer data och 
sammanfattar den till ett överskådligt dokument. Det skulle innebära en kostnad på 
omkring 20 000 - 30 000 kr men går att göra inom befintlig organisation. 
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KSAU § 128 Dnr 2020/000875 

Utreda tolkförmedlingstjänster 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 102 att godkänna förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma, att gälla från 
och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i 
Tolkförmedling Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om 
det behövs en politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att utse Kajsa Åkesson (M) till ledamot och Gerardo Alas (S) 
till ersättare till Tolkförmedling Väst direktion, under mandatperioden tom 2022. 
 
Här redovisas en utredning om nyttan av ett medlemskap kring tolkförmedlingstjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde en utredning i frågan om lämplig organisationsform inför 
bildandet av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. VGR:s utredning år 2010 kom fram till att 
ett kommunalförbund var bästa organisationsformen för tolkförmedlingstjänster.  
 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. 
Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på 
samma sätt som före lagändringen. 
 
Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska 
parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 

 
Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan.  
 
Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.   
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Forts. KSAU § 128 

 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos Kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till Kommunfullmäktige i vilka 
avtalssamverkan kommunen ingår.  

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan kommun 
eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. I rättspraxis för 
upphandlingslagstiftningen kan det finnas en möjlighet till undantag om man har ett samarbetsavtal 
för offentliga tjänster så kallat Hamburgundantaget. Det har kommit flera EU-domar men 
rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster skulle högst troligt ses som en stödtjänst, 
inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en rättslig prövning skulle kommunen få det svårt att 
leda i bevis att ett undantag från upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör kommunen avstå från att ingå i avtalssamverkan, då rättspraxis 
fortfarande är oklar.  
 
Västra Götalandsregionens utredning visar att ett kommunalförbund är den bästa 
organisationsformen att samverka för tolkförmedlingstjänster.  

Beslutsunderlag 

VGR utredning Samverkan kring språktolkverksamhet 
VGR beslut RF 2011-11-29 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 102   
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av utvärdering av samverkan kring tolkförmedlingstjänster och beslutar 
att fortsätta som medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-08-09 KA 2020/000875 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Anna-Lena Höglund, 0523-664519anna-lena.hoglund@sotenas.se 
Administrativ chef 
 

Utreda tolkförmedlingstjänster 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 102 att godkänna förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör 
detsamma, att gälla från och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i 
Tolkförmedling Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun 
ifrågasätter om det behövs en politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att 
samverka kring tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att utse Kajsa Åkesson (M) till ledamot och Gerardo 
Alas (S) till ersättare till Tolkförmedling Väst direktion, under mandatperioden tom 2022. 
 
Här redovisas en utredning om nyttan av ett medlemskap kring tolkförmedlingstjänster. 

Beskrivning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde en utredning i frågan om lämplig 
organisationsform inför bildandet av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. VGR:s 
utredning år 2010 kom fram till att ett kommunalförbund var bästa organisationsformen för 
tolkförmedlingstjänster.  
 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner 
förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell 
upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen. 
 
Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och 
praktiska parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 
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Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en 
nämnd för hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger 
nyttan.  
 
Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra 
kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om 
avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis 
ska utföras av annan kommun. Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i 
en viss grupp av ärenden.   
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos Kommunstyrelsen. För att 
möta kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till 
Kommunfullmäktige i vilka avtalssamverkan kommunen ingår.  

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan 
kommun eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. I rättspraxis 
för upphandlingslagstiftningen kan det finnas en möjlighet till undantag om man har ett 
samarbetsavtal för offentliga tjänster så kallat Hamburgundantaget. Det har kommit flera 
EU-domar men rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster skulle högst 
troligt ses som en stödtjänst, inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en rättslig 
prövning skulle kommunen få det svårt att leda i bevis att ett undantag från 
upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
En övergång till avtalssamverkan kan ge lägre kostnader då administration av och arvoden 
för nämndssammanträden upphör. 
 
Av årsredovisning år 2020 framgår att kostnaden för direktionen, personal, lokaler och 
kontorskostnader uppgår till ca 36 miljoner kronor. Vidare att kostnader för tolkar uppgår 
till ca 151,5 miljoner kronor, total omslutning ca 190 miljoner kronor. 

Regelverk  

Kommunallagen 9  kap 37 §  
Avtalssamverkan 
37 §   En kommun eller en region får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan). Sådan 
avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller 
regionens område eller dess medlemmar. 
Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som 
följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen 
eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4-8 §§. 
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Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från denna paragraf, 
tillämpas de bestämmelserna. 
 
Lag (2019:835). 
38 §   Styrelsen ska årligen till fullmäktige rapportera om kommunens eller regionens 
avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. Lag (2019:835). 
 

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan 
kommun eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. Det har 
kommit flera EU-domar men rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster 
skulle högst troligt ses som en stödtjänst, inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en 
rättslig prövning skulle kommunen få det svårt att leda i bevis att ett undantag från 
upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Hållbar utveckling 
Ur ett hållbarhetsperspektiv bör kommunen avstå från att ingå i avtalssamverkan, då 
rättspraxis fortfarande är oklar.  
 
Västra Götalandsregionens utredning visar att ett kommunalförbund är den bästa 
organisationsformen att samverka för tolkförmedlingstjänster.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av utvärdering av samverkan kring tolkförmedlingstjänster 
och beslutar att fortsätta som medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
   

Bilaga/Bilagor 
VGR utredning Samverkan kring språktolkverksamhet 
VGR beslut RF 2011-11-29 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 102   
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
Upphandlare 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
 

  
Anna-Lena Höglund Marina Bragd Karlsson 
Administrativ chef Upphandlare 
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 Maria Vikingsson 
 Kommundirektör 
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KF § 102   Dnr 2020/000425 

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst öppnade upp för nya medlemmar med inträde januari 2021.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 §15 att ingå medlemskap.  Sotenäs blir därmed 
tillsammans med Partille och Lysekil nya kommuner i förbundet som därmed har 43 medlemmar.  
 
Förbundet har nu återkommit med förslag till förbundsordning. Förbundsordningen har jämfört med 
tidigare antagen förbundsordning anpassats avseende de tillkommande ansökande kommunerna 
Partille, Lysekil och Sotenäs. Därtill har skett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika 
röstetal. I övrig har endast strukturella och redaktionella förändringar skett.   
 
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets 
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. 
 
Förvaltningen föreslår att Sotenäs kommun godkänner förslag till förbundsordning, under 
förutsättning att övriga medlemmar också godkänner förbundsordning.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-06-24 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst, daterad 2020-03-27 
Tidsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 165 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 145 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Mikael Sternemar (L) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag och ordförandes korrigeringar. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 
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Forts. KF § 102 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs kommun godkänner förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma, att gälla från 
och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i Tolkförmedling 
Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om det behövs en 
politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
Tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Tolkförmedling Väst direktion. 
   
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Ekonomichef 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består 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. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 
Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 
Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 
Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 
Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 
Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 
Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 
Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 
  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 
2019 347 000 99,5 % 
2018 337 000 99,2 % 
2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare

Sjukvård-
auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 
2019 1 183 96 31 271 62 
2018 1 088 87 27 251 58 
2017 992 151 38 264 52 
2016 969 138 38 261 52 
2015 919 139 44 260 45 

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 
2019 143 38 % 137 54 
2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 
Kunder  
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 
Likviditet 
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Driftsättning av nytt verksamhetssystem 
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 
Winningtemp 
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 
Covid-19 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 
Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 
Upphandling telefoniplattform  
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

 ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
 hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  
 ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  
 arbeta miljömedvetet 



13 (30) 
 

 verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 
Måluppfyllelse 
Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 
Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 
Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 
Miljömål 
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 
 
Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
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Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
 Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 
  

                                                 
6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 
Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  
plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  
plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    
Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  
Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  
     

    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  
Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  
Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  
Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    
Resultat    
Årets resultat 3 465  5 867  5 295  
Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 
Soliditet 53 % 49 % 48 % 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
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Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 
Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 
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År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 
2019 53,4 9,8 1,6 64,8 
2018 57,6 6,8 2,0 66,4 
2017 57,0 6,8 2,6 66,4 
2016 47,3 8,6 9,6 65,5 

Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 
Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 
Sjukfrånvaro 
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört med 
föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen 
är för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 
dagar) har mer än halverats jämfört med föregående 
år och är nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det 
finns inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård är 
i princip obefintlig. Ett fåtal medarbetare har testats 
positiva för Covid-19. 
  

 
 
 

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % 

Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Omvärld 
Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 
 
                                                 

7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31
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Framtid 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020
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Budget 2021  
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 %. 
 
 
 Budget 2021 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 216 000 
Verksamhetens kostnader 216 000 
Årets resultat 0 

 
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 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 
Resultaträkning 
Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     
Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 
Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 
Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  
Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  
Finansiella intäkter 4 5 2 7 
Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  
Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  
Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  
Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020 2019 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  
Inventarier 7 264  336  
Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 39 478  41 160  
Likvida medel 9 13 494  18 273  
Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    
Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 27 867  22 000  
Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  
Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  
Summa eget kapital  34 329  30 864  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  
Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 3 465  5 867  
Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  

    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  4 467  5 891  

    
Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    
Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 0  218  
Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    
Årets kassaflöde  -4 779  689  

    
Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  
Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 
Belopp i tkr   

  2020 2019 
Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    
10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 
Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 
Utfall 
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 
INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 
Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 

Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 
 
 
 
 
 
Åke Björk    Christina Abrahamsson 
Ordförande    Vice ordförande  
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VÅSTRA
GOTALAN DSREG I  ON EN

Protokollsutd  rag

Sammanträde: Regionfullmäktige
Tid: Den 29 november 2011
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset i Vänersborg

§ 196

Bildande  av kommunalförbund för språktolkförmedling
Dnr RSK 1012-2009

Årendet

Regionstyrelsen har 22 februari 2011,§ 45, gett regiondirektören i uppdrag

att utarbeta fifirslag till inrättande av ett kommunalförbund för gemensam
språktolkfönnedling tilisammans med Göteborgs stad, Trollhättans stad,

Borås stad, Uddevalla kommun och Mariestads kommun. Västra

Götalandsregionen och Boråsstad köper idag tj änster för att tillgodose sitt
behov av språktolk medan övriga driver språktolkfdmiedling i egen regi.

Ett beslutsunderlag med förslag till fdrbundsordning för det nya

kommunalförbundet har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av
representanter för berörda parter. F örslaget är att ett kommunalförbund med

direktion bildas för att erbj uda språktolkfönnedling. Medlemskommuner
inledningsvis är Västra Götalandsregionen och kommunema Göteborg,
Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad. Andra kommuner föreslås

kunna ansöka om medlemskap när kommunalfijrbundet kommit igång.
Kommunaltörbundet förslås få sitt säte  i  Göteborg. Tolkförmedlingskontor
föreslås finnas på flera orter i regionen. Enligt förslaget bildas
Kommunalförbundet formt 1 januari 2012, men tar över den operativa
driften av tolkförmedling tidigast från ] maj 2012. I avvaktan på att
kommunalförbundets ledningsfunktion är tillsatt har Västra
Götalandsregionen, tillsammans med övriga huvudmän, ett samordnande

ansvar för genomförandet.

Syftet med att driva språktolkfönnedling i egen regi är att säkerställa
invånamas rättigheter genom att höja kvalitén, förbättra rättssäkerheten, öka

tillgängligheten till tolkar, säkerställa ett professionellt bemötande och vara

en attraktiv uppdragsgivare.

Bakgrund

Bakgrunden är en motion av Soili Brunberg m.fl. (MP) och Carina Åström

m.fl. (V) om tolktj änster i Västra Götaland. Regionfullmäktige har 22 maj
2007, § 98, gett regionstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en ändrad

organisation för tolkverksamheten. Motionen var därmed besvarad.

En utredning har genomförts av Västra Götalandsregionen i samarbete med
kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad där

förutsättningama för en eventuell samordning belystes. Arbetsgruppen har

därefter konstaterat att det finns stora fördelar med att samverka kring
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språktolkverksamheten, bland annat för art säkerställa kvalitet, tillgänglighet
och effektivitet.

Utredningen har remitterats till berörda kommuner samt  internt  i Västra
Götalandsregionen. Samtliga remissvar har varit positiva till en samverkan.

Beredning

Samrådsorganet  (politiska företrädare för Västra Götalandsregionen och
VästKom) bar 13 september 2011 fdrordat att den gemensamma
organisationen genomförs med de parter som tillsammans tagit fram fijrslag
till beslutsunderlag och att övriga kommuner som önskar medlemskap får

ansöka om detta när förbundet bildats och den gemensamma verksamheten
etablerats.

Ågarutskottet  har överlämnat ärendet utan eget ställningstagande 19
oktober 2011, § 76.

Förhandling enligt MBL  §  11 har avslutats i enighet 24 oktober 2011.

Regionstyrelsen  har behandlat ärendet 1 november 2011, § 259, och för

egen del, under förutsättning av fullmäktiges beslut gett regiondirektören
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för kommunalförbundets etablering.

Anförande

JonasAndersson (FP) yttraI Sig.

Regionfullmäktiges  beslut:

Enligt regionstyrelsens förslag.

1. Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås,
Trollhättan. Uddevalla och Mariestad bildar ett kommunalförbund för att

tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna.

2. Förslag till förbundsordning godkänns.

3. Kommunalfdrbundet Tolkfdrmedling i Väst tillförs 1 582 000 kronor

utgörande Västra Götalandsregionens  andel  av medlemsinsatsen.
Utgiften för andelskapitalet finansieras genom moderförvaltningens
balansräkning, aktier och andelar.

Västra Götalandsregionen ska beställa samtliga språktolktjänster från det
nya kommunalfdrbundet.
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Vid protokollet

Elisabet Ericson

Sekreterare

Justerat den  8  december 2011 i Vänersborg

Kjell Nordström
Ordtörande

J oakim Larsson

J usterande

Lars Engen

J usterande

Rätt utdraget intygar -

Øzø/Øwb 442m?
Britt-Marie Gustafsson

Exp till: a?,O/HØ/ff/g
Samtliga nämnder, styrelsen och bolag
VästKom

Bengt Säterskog
Mats Friberg

Respektive kommun
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Datum 2010-08-31
Diari enummer RSK 1012-2946 Zo

Kansliavdelningen
Hand!aggare Frida Bj urstrom
Tclefonnr: 052 1-2754 16
E- ost: frida.b'urstrom vgr gion.se

G5teborgs stad
Uddevalla kommun
Trollhattans stad
Borås stad
Mariestads kommun
Servicenamnden
Styrelsen for Scldra Ålvsborgs Sjukhus
Styrelsen rnrSkaraborgs sj ukhus
Styrelsen for Sahlgrenska universitetssjukhuset
Styrelsen for NU-sjukvården
Styrelsen får habilitering och halsa
Primarvardsstyrelsen Gt eborg
Primlirvårdsstyrelsen Fyrbodal

Remiss - samverkan kring språktolkverksamhet

Regionstyrelsen har 24 augusti 2010, § 194, beslutat att stalla sig positiv till
att i ett forsta skede samverka med Goteborgs stad, Uddevalla kommun,
Trollhattans stad, Borås stad och Mariestads kommun kring en gemensam
språktolkllirmedling. Vidare beslutade regionstyrelsen att remittera
utredningen om en samvcrkan kring språktolkverksamhet till ovan namnda
kommuner och till några av Vastra Gotalandsregionens egna verksamheter:
servicenårnnden, styrelsema f r Si dra Alvsborgs Sjukh us, Skaraborgs
Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och N U-sj ukvården, styrelsen
får habilitering och halsa och till primarvardsstyrelserna i Gateborg och
Fyrbodal.

Ni inbj uds harmed att lamna synpunkter på utredningen och en eventuell
samverkan mellan V st ra Gotalandsregionen och ovan namnda komm une r.

Yttran den lamnas till re ions relsen v re ion.se senast 1 december 20 I 0.

Frågor om utredningen om samverkan kring språktolkverksamhet besvaras av
Frid a Bj urstrm, tel. 052 1-2754 16 eller e-post frida.bjurstrom@vgregion.se

Rcgionkansliet

Tab <uash
Fri da Bj urstrom

POSTA DRESS:
Regionens Hus
462 80 Vn etsborg

BESOKSADRESS: TELEF ON:
Residenset, Torget 0521-27 57 00

HEMSIDA:
www.gr egion.se

E-POST:
regionkanslic@ vgregion.s e
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Regionstyrelsens beslut 2010-08-24, § 194
Utredning om språktolkverksamhet
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Sammantrade:
Tid:
Plats:

Regionstyrelsen
Tisdagen 24 augusti 2010, kl , 9.30-10.55
Sessionssalen, Residenset Vånersborg

§  194
Forslag om samverkan kring gemensam spraktolkformedling
med kommunerna
Dnr RSK 1012-2009

Årendet
Rcgiondirektoren har i februari 2010, § 30, fått regionstyrelsens uppdrag att
tillsatta en arbetsgrupp med uppdrag att redovisa forslag till hur en eventuell
samverkan kan ske kring tolkverksamhet for sprakt olkar. Arbet s gruppenhar
bestått av representanter for regionen och de fem kommuner i regionen som
har eller tidigare haft egen språktolkilirmedling: Gateborgs stad, Uddevalla
kommun, Trollhattans stad, Borås stad och Mariestads kommun.

Beredning
En utredning av forutsattningarna for en eventuell samverkan med
kommunerna har visat vilka mujliga organisationsformer som kan vara
aktuella. En samordning av tolkforme dling fr e sprakas, fiamst av
kvalitetsskal.

Arbetsgruppen har konstaterat att det finns stora fordelar med en
samv erkan bl.a. forbattrad kvalite t, tillganglighet och effektivitet.

Regionkansliet har foreslagit at t regionstyrelsen staller sig positiv till
samverkan samt att utredningen remitteras ti ll berorda. Om regionen valj er
att samverka med kommunerna kravs ytterligare klarl agganden och
beslutsunderlag vad galler bl.a. organisation och konsekvenser for
nuvarande verksamheter.

Regionstyrelsens beslut:

1. Regionstyrelsen stalle r sig positiv till att i ett fr s ta skede samverka med
Goteborgs stad, Trollhattans stad, Borås stad, Uddevalla kommun och
Mariestads kommun kring en gemensam språktolkformedling.

2. Utredningen om en samverkan kring språktolkverksamhet skickas på
remiss till ovan namnda kommun er, servi cenamnnden, styrelsern a for
Sodra l vsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och NU-sj ukvården, styrelsen for habilitering och
halsa och till primarvardsstyrclscrn a i Goteborg och Fyrbodal.

POSTADRESS:
Regionens Hus
462 80 Vn crsborg

BESOKSADRESS:
Residenst , Tor get
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E-POST:
regionstyrelscn@vgregion.se
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Vid protokollet

Elisabet Ericson
Sekreterare

Justerat 30 augusti 2010 i Vinersborg

Gert-Inge Andersson
Ordforan de

Johnny Magnusson
Justerare

Ratt utdraget intygar .¥-go 1
El sa et Ericson

Expedieras till + Utredningen

Frida Bjurstrom
Goteborgs stad
Trollhattans stad
Borås stad
Uddevalla kommun
Mariestads kommun
Servicenamnden
Styr SÅS
Styr SKAS
Styr SU
Styr NU-sjukvården
Styr Habilitering & hAlsa
PV-styrGoteborg
PV-styr Fyrbodal



UTKAST

1. UPPDRAGSBESKRIVNING

1.1 Gard e W esslau Advokatbyrå har fått i uppdrag att ut reda en samordning av

tolkformedling en i Vastra Gotalandsregionen (VG-regionen ). Vi har uppf attat

att det i uppdraget ligger att ur ett verksamhets- och medborgarperspektiv,

foresla den organisationsf orm som i dagslaget bast kan sorja fortolkkv alit et

och darigenom tillgodose nodvan diga krav pa bl.a. rattssakerh et och

patient sakerhet. I utredningen skall beskrivas bl.a. forutsattning arna for
samordningen och innehalla en analys av tre olika altern ativ, oforan drad

situat ion, egen regiverks amhe t samt gemensam upphandlingssituation.

2. SAMMANFATTNING

2.1 Tolkf orm edling arna, som otta var organiserade under invan drarbyr aer, vaxte

fram som en kommunal verksamhet under 1960-talet. lnvandrarbyråerna

anvåndes både av kommunerna sjalva men också av landstinget och de

stat liga myndigheterna i nårområdet. Under de efterfoljand e arenka de

ant alet tolkf ormedling ar drastiskt tor att under 1980-talet uppg a t ill cirk a 110

stycken. Under 1990-talet startades de forsta privata tolkform edlingarna,

vilket så småningom ledde till att vissa av de komm unala tolkform edling arna

lades ned. r 2006 upp skattades att marknadsandelarna mellan privata och

kommunala form edling ar var ung efar 50/50.

2.2 Det uppskattas att cirka 5 000 tolkar arverksamma i Sverige, av dessa år

endast 800 auktoriserade och omkri ng 350ar fackligt o rganiserade. De fiesta.

tolkar har en låg och oregelbunden inkomst och en forhl landevis svag

stallning pa arbetsmarknaden. Konkurrensen mellan tolkf6rmedlingarna

medfor också att arvodesnivåerna pressas nedåt. Tolkarna har som regel
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frilans uppd rag och ardårmed inte att betrakta som anstållda enligt Lagen om

anstallni ng sskydd (LAS).

2.3 Tolkf ormedlingstjans ter ar traditionellt en komm unal verksamhe t men

kontrollen av de auktoris erade tolkarna utovas av en statlig myndighet,

Kammarkollegiet. Utover Kammarkollegiet har Tolk- och oversattarinst i tutet

(TOI) ett overgripan de ansvar fortolk- och oversattarutbildning en i Sverige.

Den kommunala kompetensen på området arbegrans ad till det egna

geografiska området genom lokaliseringsprincipen. Vi anser dock att det år

forenli gt med kommunallagen och lokaliseringsprincipen får en kommun att

tillhan dahalla tolkar till de statlig a och landsting skom munala myndigheterna

inom den aktuella kommunens område.

2.4 Den rattslig a reglering en på området utgår från 8 § forvaltningslagen.

Bestammelsen alg ger forvaltning smyndigheter att anlita tolk vid kontakter

med personer som inte behar skar svenska språket. Aven med hansyn till de

offentliga myndigheternas allm anna skyldighe ter t ill likabehandling finns en

skyldighet for VG-regionen att sakerstalla att personer som inte behars kar

svenska sprake t tillf orsakras likabeh andling . Tolkuppdraget kan sagas vara

en del av myndigh etsutovning en .

2.5 Den konkurrensråttsliga reglering en betraffande offentlig såljverksamhet

medfor i kombination med forandringarna av LOU att de kommunala

tolktormedlin garna handlin gsutrymm e kan forvantas minska. Regleringen

beror också en eventuell samordning av verksamheten. Vid en sådan måste

LOU beaktas.

2 .6 VG-regionens nuvarande organis ation betraffande sprakt olkar bygger på

upphandling och omsatter cirka 40 miljoner kronor per r. For narvarand e her

regionen ramavtal med sju sprk f ormedling ar, varav tva kommun al a. Det

finns enligt Kammarkollegiet 192 auktoriserade tolkar i Vastra

Gatalandsområdet. Borås Stad har tidigare haft en egenregiverksamhet men

2(36)



UTKAST

har overlt i t den till en privat aktor. Boras Stad overvager nu mojlighe terna

att återigen driva verksamheten i egen regi.

2.7 For samtliga tre alternativ som omfattas av utredningen finns tor- och

nackdelar. Det basta sattet att sakerstalla rattsake rhetsaspekt en och en

långssiktig tillgång på kompetenta tolkar bedomer vi vara att bedriva

tolkformedling i egen regi, en sådan samordning kan ske i olika former,

exempelvis aktiebolag, gemensam namnd eller kommunalforbund.

Styrningen bor vara demokratisk och samtidigt uppfylla rimliga krav på

effekt ivitet och beslutsforhet. lnledningsvis bor av effektivitetsskål och

tidsmassiga aspekter fram st de storre kommunerna i regionen ing a i

samarbetet. Vi bedome r att kommunalforbund med direktion uppfyller de

angivna kraven båst.

3. HISTORIK

3.1 De forsta organiserade tolkformedlingarna uppst od under forsta halften av

1960-talet. Framvaxten var framforallt hanforlig till de stora språkliga

utmaningar som den vid perioden allt mer omfattande

arbetskraftsinvandringen till Sverige torde med sig.

3.2 Tolkf6rmedlingarna vid den hår periodenbedrevs nara nog uteslutande i och

av landets kommuner. Verks amheterna inrattades for att svara upp mot

nyanlan das behov av sprakl ig t stad vid kontakten med svenska myndigheter,

exempelvis den komm unala socialtjansten . For kommuner med hoga

inv andringstal var det ofta nodvandigt att ha en tolktormedling for att sakra en

tillf orii tlig tillg ang till tolkar i den egna verksamheten. Det nara sambandet

med myndighetsutovni ng, och harmed forenade rattssakerhetsaspekter,

gjorde fragan sarskilt angel&gen forkomm unerna.

3.3 Behovet av lokalt organiserad tolkf6rmedlingsverksamhet

uppmarks amma des tidigt  aven  från regeringshåll. Olika typer av centrala
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myndighetsorgan, exempelvis Arbetsgruppen for invandrarfrågor och Statens

lnvandrarverk , inrattades for att stimulera den utveckling som hade tagit fart i

landets kommuner. Hårigenom blev komm unala invand rarnamnd er en

realitet pa manga hall.

3 .4 Den paborj ade utveckling en forstarkt es i och med antagandet av 1971 års

forvaltningslag, vilken alade forvaltning smyndigheter en uttrycklig plikt att

anvanda tolktjanster vid kontakter med icke-svensktalande personer. Året

darefter uppgick antalet invandrarbyråer t ill 22 stycken.

3.5 Olika statliga utredningar under borjan av 1970-talet resulterade i slutsatser

rorande behovet av en effekt ivare f6rmedling av tolkar , forbattr ad

tolkutbi ldning samt ett system for auktorisering av tolkar .  Dartill borjade

dåvarande Svenska kommunf6rbundet och Svenska landstingsforbundet,

genom att utfarda rekommen d ationer m.m., aktivt att stimulera framvåxten av

enheter for tolkf ormedlin gsservice i komm unerna.

3.6 Att primar kommun er n a redan till handaholl fungerand e

tolkf6rmedlingsorganisationer gjorde att landstingen i manga fall va lde att

utnyttja de befintliga organisationerna i stallet får att inratt a egna. I

sammanhanget kan namnas att Gateborgs kommun också var landsting fram

till dess att VG-regionen bildades. I b6rjan av 1970-talet var ungefar halft en

av tolkuppdra gen vid invandrarb yr erna hanforlig a till tolktjanster inom halso-

och sjukvården.

3.7 De statliga initiativen for att ytterlig are hoja kvalit eten inom tolkprofessionen

och effektivisera samordningen av f6rmedlingsarbetet fortsatte under 1980-

talet. Flertalet brister kunde identifieras ; bl.a. hojdes roster mot att statlig a

myndigheter som forsakri ng skassor och arbetsformedling ar i forlag

utstr c kni ng anvande tolkt j n ster i sitt arbete.

3.8 År 1984 uppgick antalet tolkformedlingar till 114 stycken . Likv al kunde

tendenser till en kvantitativ avmattning och ka d regional samverkan att
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sk6njas. På ett flertal hall hade tolkf ormedlingaravvecklats och ersatts med

ett utnyttjande av externa tolkformedlingar bedrivna i kommuner med ett

storre underlag for en egen formedling . Inte sallan fungerand e aven olika

regionala och lokala statliga myndigheter som bestallare i f6rhållande till

dessa storre komm uner.

3.9 1990-talet innebar startskottet for etableringen av privata tolkf6rmedlingar.

Den nya marknadssituationen har medfart att mångakommunalt bedrivna

formedling ar har kommit att laggas ner under de sena ste tva decenniern a.

Vissa statliga upphandlingar har genom forts pa ett satt som medfort att

kommunala tolkf ormedlin gar int e haft mojligh et att lagga anbud. I vissa fall

har kommu nala tolkf ormedlin gar overlatits till privata agare .

3. 10 Nagon formell avreglering av marknaden har inte skett. Den nya ordningen

skall istalle t ses som ett utslag av en del bestallares vilj a att

kon kurren sutsatta vissa offentl iga tjan ster. Samtidigt har privata aktorer

uppfattat tolkmarknaden som mycket intressant och lon sam.

3.11 Betraffande det totala an talet aktorersom idag bedriver

tolkformedlingsverksamhet sakn as tillanglig uppdaterad stat istik. I de stat liga

utredningar som berort omra det under den senaste femårsperioden har

emellertid antalet p rivata aktorer uppskattats till ett tjugotal. T ill

Tolkserviceradet , en riks tackand e intre sseorganis ation for (pri mart ) de

offentl igt agda tolkformedling arna, arfor narv aran de 21 komm unala

tolkf ormedling ar anslutna.

3.12 Ford elningen av marknadsandelarna mellan offentliga och privata

tolkformedlingar kan inte uppskattas annat an med ledning av de statliga

utredningar som bero rt fragan . År 2006 angavs att det troligen var fraga om

en 50/50-fordelning av den totala marknaden.
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4. SITUATIONEN PÅ ARBETSMARKNADEN

4 .1 Arbetsvilfkoren for yrkesverksamma språktolkar har und er manga arstid

uppm arks amm ats som otillfre dsstallan de. For den stora majoriteten tolkar år

inkomsten låg och oregelbund en franman ad till månad . Den

konkurrenss ituation som forevarit mellan privata och kommunala

tolkformedlingar sedan mitten av 1990-talet har enligt foretradare for SKT F,

det facktorb und som organis erar tolkar , inne burit en gen erell san kn ing av

tolkarvodena.

4.2 Lonesituation en arhanforlig till flertalet samverkande faktorer.

Arbetsmarknadens struktur, med vilket avses hur arbetsgivarna och

arbetstagarna arorganis erade samt deras inbord es maktforh allan de, aren

betydelsefull sådan. SKTF:s roll som fackforbund arforhalland evis svag i

sammanhanget ; fr narvarande arendast ca 350 av, grovt uppskattat, totalt

ca 5000 aktiva tolkar medlemm ar i forbundet. ' Daril l medfor omstandigheten

att de tolkar som arbetar for flera olik a tolkf or medlingar den far  ett begrans at

inf lytande på respektive arbetsplats.

4.3 Ovan staend e forhallan den fartill foljd att en enskild tolk generellt sett har

liten mojligh et att paverka arvodesni van for enskild a uppdr a g. Nar  en

tolkfbrmedling hor av sig handlar det i allman h et om att accept era uppdraget

t ill det arvede som erbj uds, eller att avstå. Eftersom prognoser over vilket

antal uppdrag som kan forvan tas erbj udas en viss månad svårligen låter sig

goras, har få tolkar faktisk moj lighet att avb oja ett uppdrag på grund av

missno je med arvodesnivån. Det har dock framkommit att en del

auktoriserade tolkar valt att inte arbeta for de privata f6rmedlingarna .

1 For att satta den blygsam ma organisationsgraden i ett sammanhang ska har lyftas fram att manga

bland de aktiva tolkarna arbetar med tolkni ng endast som deltidssysselsattning.
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4.4 En oms tandig het som ytterlig are forsvara r den enskilde tolkens

forh andli ngspo sition aratt en overvagande del av bestallarkol lektiv et utgors

av upphandlande mynd igheter. Ett uppdragserbjudande som ges fran en

tolkform edlin g ar således vanligen "upphandlat och klart". Tolken år dårmed i

praktiken hanvisad till att acceptera den arvodesnivå som stipuleras i det

upphandlade kontraktet.

4.5 En utbredd uppfattning bland de offentlig a tolkf orm edling arna aratt

bestallarkollekti v et i for hog grad tenderar att lata anb udspr iset vara den

en samt utslagsgivand e faktorn i anb udsutvarderingen . Mojli ga forkl aring ar till

denna utveckling år resursbristen i offentlig sektor och bestallare s radsla for

overp rovning ar enlig t den formalistiska upphandlingslagstiftningen. De

upphandlande myndigheterna har vidare beskyllt s foratt på ett mer

gru ndlaggande plan inte tillr acklig t uppm arksamma den enskilda

medborg arens intressen vars tillvarat agand e arbero end e av att kvalifi cerad e

tolkar f inns att t illgå. Oavsett var forklaringen ligger har arvodesnivåerna i

praktiken kommit att bli det primara konkur rensm edlet fortolkf orme dlingarn a.

4.6 I den manutvarderingskri terierna inne haller kvalit etskra v har dessa

kritiserats for att få ett for svagt genomslag. Den genomsnittlige tolkens

svaga kopp ling till en viss tolkf orm edling gor att fler anen leverant or rent

teoret iskt kan gora ansprak på att kunna erbjuda samma tolk i ett anbud. Att

så sker år i sig inget an markni ngsvart. Darem ot mj l ig gor denn a ordning att

en leverant or som på pappret påstår sig till handah alla vissa tolkar på villkor

som inte i nagot avseend e blivit foremål for avstamning med den erbjudne

tolken. l prakti ken har det v isat sig att många av de kvalifi cerade tolkar n a i

Vastra Gotalandsregione n vagrat utfora uppdr a g for vissa privata

tolkform edling ar.

4.7 Aven om en leverant or g ivetvis står risken for att inte kunna leverera tolkar

den dag det år dags att prestera enligt ett vunnet ko nt rakt, har det i prakti ker

sn arare visat sig att det år de en skild a tolkarna som hamnar i klam. Som
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ovan papeka ts har vissa tolkar ingen reell mojlig het att avsta frande

uppdragserbjudanden som erhalls frn tolkform edling ar. Det saknas således

verkl iga incitament for tolkform edling arna att i hogre grad lata de enskild a

tolkarna medverka redan i anbudsgivningen.

4 .8 Rattspra xis utvisar att upphandlande myndigheter har moj lighet attstalla krav

ifråga om uppgi fter rorand e vilka tolkar en viss leveran tor pastar sig kunna

tillhandahålla i en upph an dling. Kamm arratten i Gateborg gav i dom den 1

november 2007 (mål nr 4475/07) Borås stad rått att begara av

anbudsgivarna ett skriftligt medgivande från varje erbjuden tolk att denne

arbetar for eller kommer stå till forfogand e for viss anbudsgivare. Att Borås

stad dessforinn an hade forlorat ml et i lan sratten illustrerar de

upph andl ingsjuridiska avvagning ar som en upphandlande myndighet stalls

infor och som riskerar att leda till att tolktjanster upph an dlas pa ett satt som

inte gagn ar de enskilda tolkarnas 16nesituat ion.

4 .9 Slutligen kan namnas att SKTF i januari 2009 ingick ett i tolkbranschen

uppm arksamma t samverkan savtal med tolkserv icef6retaget Transvo ice.

Detta avtal, vilket fornarv aran de ar det enda avtal fackforbund et har med

markn adens privata aktore r, har ront saval upp skattn ing som kritik. Kritikern a

har tagit fasta på att avtalet i flera avgoran de avseend en år dispositivt i

forhalland e till de avtal Transvoice ingår med sina kunder. SKT F:s

malsattning var att till samverkansavtalet också toga en

principoverenskom melse gallan de tolkarvodesnivaer, men detta tillaggsavtal

blev ald rig en del av samverkansavtalet. I sammanhanget bor framha llas att

samtliga kommunala tolkformedlingar i regionen har v erenskommelser

avseende arvodesnivåer.
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5. TOLKARNAS ARBETSRÅTTSLIGA STATUS

5.1 Det satt pa vilket tolkar arb etar - som påpekats år det inte sålfan fråga om

"fril ansupp drag" for flera arbetsgivare - medfr att en tolk int e sallan befinn er

sig i granslandet mellan att vara att betrakta som arbetstagare eller

uppdragstagare. Detta forhallande begran sar tolkkollekti vets tillgång till det

sociala skyddsnat som utgors av bl.a. arbets- och fors akri ng sratt slig

lagst iftning . Huruvida en to lk år arbetstagare eller uppdragstagare år aven av

betydelse ur beskattningssynpunkt.

5.2 Exempel på frågor som år direkt avhangig a en talks status som

arbetstagare/uppdragsgivare ar tillampl ighet en av lagen om

ans tallningsskydd, ratten till tjans tepensi on samt vem (av

arbetsgivare/forsakring skassan ) som barers attning sans varet for utbetalni n g

av sjukpenning under de fors ta 14 kalenderdagarna.

5.3 Det finns inget for all ovann amnd gran sdragning sprobl ematik enhe tlig t

arbetstagarbegrepp. En tolk kan dårmed komma att betraktas som

arbetstagare i ett sammanhang och uppdragstagare i ett annat.

5.4 Inom arbetsratten gors dist inkt ionen med ledning av det civilratt slig a

arbetstagarbegreppet. Hår foreskriver rattspra xis en helhetsbe domning av

samtliga omstandighet er utifran vissa givn a bedomning skri t erier.

5.5 Central a fragestallni ngar, vars svar kan anvandas som indikatorer på

huruvida det år fråga om an stalln ing eller inte, arexempelvis

1) har det forelegat en personlig arbetsskyldighet ?

2) vern har ansvarat får organisat ion och arbetsledning?

3) har ersattning en varit t ids- elle r prestationsbaserad?

4) har avtalsforhallandet vari t langvarigt?

5) har personen arbetat for f lera und er samma tidsperi od?
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5.6 Att en talks arbete tor en och samma tolkform edling har pågått under flera

arstid r saledes ett forhl land e som kan tala for  att det arfraga om en

an stallning. Motsvaran de galler for omstandighe terna att en tolk vid

utfr andet av ett visst uppdrag inte har haft ratt att satta ng on annan i sitt

stalle, att entolk personlig en statt till tolkformedling ens forfogan de och att en

tolk varit underord nad f6rmedlingens organisation och arbetsrutiner.

Beroende på sammanhanget kan aven faktorer som att en tolk inte bedrivit

verksamhet i foretagsform och att tolkf6rmedlingen erlagt pre liminar ska tt

samt sociala avgifter, ges viss betydelse i bedomn ingen .

5.7 Omstandighe ter som allm ant sett verkar i motsatt riktning, och harvid snarare

kan ge vid handen att en tolk ar uppdragstagare, ar tolkens relativa

sjalvstandighet (avsakn aden av arbetsgivarkontroll) vid utforand et av

uppdrag. Till denna kategori oms tandigh eter kan ocksahanf oras ett

resonemang kring trånvaron av arbetsskyldighet ; d.v.s. att en to lk har råtten

att tacka nej till ett arbets/uppdragserbjudande (utan att begå avtalsbrott).

Vidare tillhandahaller tolkf orme dlingen ibl and endast i begrn sad omfattnin g

de hjålpmedel/arbetsredskap som en tolk an vand er i sitt yrke . Slutligen

forekommer det , som ovan redan konstaterats, att en tolk tar uppdrag for ea

flertal olika tolktorm edlin gar parallellt.

5 .8 Av intresse for den aktuella gransdragningen arJon kopi ngs ting sratts dom

den 24 februari 2006, vilken sedermera faststålldes av Arbetsdomstolen (mål

nr B 39/06).

5.9 lnnan domstolen gick in på omståndigheterna i malet -- en bedemning som

utmynnade i att nagot ans tallningsforhallande ej an sags forelig ga -

redovisade domstolen sin bedomning av det som hade framkommit

angående tolkarna s arbetsrattslig a status i allmnh et. Hanviduttalade

domstolen att "den al/manna uppfattningen hos de centrala parterna på

arbetsmarknaden ar att to/kar i allmanhet inte att ar betrakta som

arbetstagare". Domstolen kon state rade vidare att anstrangni n gar franbl.a.
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Sveriges tolkforbund (STOF) och SKTF resulterat i att det tillkommit vissa

samverkans6verenskommelser av kollektivavtalslikn and e karakt ar men att

några regelratta kollektivavtal inte slutits, samt att det mellan (dåvarande)

Sven ska Komm unf orbund et och SKTF inte natts nagon samsyn vad galler

tolkars arbetsrattslig a status.

5. 10 De kontakter vi haft med SKTF bekraftar att laget mellan arbetsmarkn aden s

parter i stort arofora ndrat sedan tiden for ovanstående dom.

Sammanfattningsvis framstår det som troligt att en tolk vars

torhallan de/ankn ytning till en tolkformedling an sluter till vad som ar gan gse,

aven fortsattnin gsvis kan få svårt att med framg an g havdaforekomst en av ett

an stallningsforhalland e.

5.11 Betraffand e arbetstagarbegreppe t enligt lagen om arbetslosh etsforsakring

kan namna s kammarrattens i Gateborgs dom den 19 december 2008 (mål nr

1417-06). Domstolen fann hår att en frilansande tolk som under den aktuell a

perioden arbetat for tre olika tolkformedlingar var en sadan osjalvstandig

uppdragstagare som var att bedoma som arbetstagare vid tillåmpningen av

arbetsloshetsforsakri ng en. Att tolken forst efter en rattsp rocess fick sinratt

erkand il lustrerar den avsaknad av samsyn som råder och de svårigheter

detta kan leda till for tolkarna.

6. HUVUDMANNASKAP

6.1 Form edling av tolktjånster ar t raditionellt en stat lig/kommunal verksamhet.

Tillsynen over de auktoriserade tolkarna ut v as av en statlig

forvaltningsmyndighet, Kammarkolle giet. Kammar kol l egiet svarar for

auktorisation av tolkar och utovar tills yn over de auktoriserade tolkamas

verksamhet. Verksamhet regleras i tolk- och translatorsf6rordningen

(1985.613). Kammar kol le giet har aven givit ut en vågledning avseende god

tolksed ,  " God tolksed, vagledning for auktoriserade tolkar 1996". Denn a
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innehåller krav avseende hur tolkuppdraget skall utforas och kan anvand as

som en kvalitetsstandard for branschen. Bl.a. anvande VG-regionen den som

ett kvalitetskrav vid sin senaste upphandling.

6.2 Tolk- och oversattarinstitutet (TOI) har ett overgripan de ansvar forto!k- och

oversattarutbi ldni ng i Sverige. lnstitutet har i uppdrag att anordna tolk- och

oversattarutbildning for samh alle ts behov. Utbil dnin gar ges inom hogskolan,

pa folkh ogskolor och hos studieforbund. TOI tillhor Stockholms universitet

och leds av en styrelse som utses av regeringen. Till institutets kansli hor

aven Stockholms universitets avdelning for utbildningstolkning som ger

tolkservice at dova, dovblind a och horselskadade studenter.

6.3 Det år viktigt att konstatera att nagon tills ynsmyn dighet med ansvar for hela

tolkmarknaden inte finns. Det år vår bedemning att ansvaret for att fullgoda

tolkar anv ands i offentlig verksamhet i forsta hand ligger på den

verksamhetsansvarige inom kommunen eller landst inget.

7. KOMMUNAL KOMPETENS

7.1 Kommunallagstiftningen innehåller ingen utvidgning av den kommunala

kompe tensen nar det galler tolkverksamhet vilket medfor att

lokalisering sprincipen och sjalvkostnadsprinci pen galler fullt ut ino m omra del .

Lokaliseringsprincipen innebar att en kommunal verksamhet skall ha

anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar.

Sjalvkostnadsprin cipen innebar att kommunen inte får faststalla avgifter eller

priser så att kommunens verksamheter genererar vinst.

7 .2 Med hansyn till lokaliseringsprincipen år det som utgangspunkt inte tillåtet for

en kommun att erbj uda tolkf ormedlin gsverksamhe t till andra kommuner eller

statliga myndigheter. Undantag kan forelig ga vid fall av tillf allig

overskottskap acitet under en begran sad tid. I SOU 2004:15 foreslags en ny

regel i kommunallagen som medfor att de kommunala tolkverksamheterna

12(36)



UTKAST

tillåts formedia uppdrag till andra ån den egna kommunen. Som skal angavs

att kompetensutvidgningen på området arnodvandig eftersom de

komm unala tolkformedlingarna svarar for nara halften av markn adens totala

omsattni ng samt att de komm unala tolkf ormedling arna i hogre utstrackni n g

an de privata formedlar uppdra g i glesbygden. Forslaget har ann u inte

genomf6rts.

7.3 Enligt var mening hindrar komm unallagen inte att en kommun formedlar

tolkuppdrag till andra myndigheter inom kommunens geografiska område.

Tolkformedlin gsuppdra gen kan i en sadan situation sagas rikt a sig till de

egna kommunmedlemmarna. Det får dåremot anses strida mot

lokaliseringsprincipen att bedriva tolkformedlingsverks amh et at andra

kommuner. Med ovanstående resonemang ar det tillåtet for de kommunala

tolkformedling arna i Vastra Gotalandsomra det att lmn a anbu d på VG-

regionens upphandling av tolktjanster, atminston e så lange anbuden

avgransas till VG-regionens verksamheter i den aktuella kommunen. Det

skall dock framhållas att frågan inte provats i domstol och att det dårmed

forelig ger en viss osakerhet kring hur fragan skall bedm as.

7.4 I samman hanget kan aven namna s att arbetsformedlingen den 1 december

2010 overtar det samordnande ansvaret for introduktionen av nyanlan da

invandrare från kommun erna. Inneborden av detta blir att kommunemas

behov av tolkformedling stjanster och tolkuppdrag minskar. Dåremot kommer

de kommunala tolkf6rmedlingarna inte påverkas i nagon storre utstrackning

av forandringen .

8. REGELVERK

8.1 Skyldigheter att anlita tolk

8.2 Vid all form av myndighetsutovning skall iakttas principerna om

likabehandling och objektivitet. Likabehandlingsprincipen innebar att
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medborgarna har rått till lika behandling av sin sak av myndigheterna samt

en opartisk bedomning . Objektivitetsprinci pen innebar att myndigheterna år

forbj uda att ta ovidkomman de hansyn . Principe rna framgår av 1 kap 9 §

regeringsformen och far an ses innebara att myndighet erna vid kont akter med

någon som inte beharska r svenska språket har en skyld ighet att anlita to lk

om det beho vs for att kunna han tera arend etpamotsvaran de satt som om

personen talat svenska . . Utover principerna for myndigh etsutovni ng finns

bestammel s er som reglerar anv an dning av tolk i ett flertal lagar. Det

viktigaste år forvaltningslagen, forvaltnin gspro cesslagen samt

rattegan gsbalken.

8.3 Den gru ndlaggande bestammels en t erfinn s i 8 § forvaltningslagen

1986:223) dar det anges att

"myndigheterna bor anlita tolk nar myndigheten har att gora med nagon

som inte beharskar svenska."

8.4 Regeln angav tidigare att mynd igheterna  "får"  anlita tolk v id behov . I

samband med åndringen t ill att tolk bor an litas an fordes i forarb etena att det

inte kunde anses acceptabelt att underlåta att anlita tolk når sd an beho vdes

och det tanns tolkar att tillgå. Samtidigt betonades att en avvagning maste

ske mellan behoven av tolktjånster och kostnaden for samhallets tolks ervic e.

Betraff and e avvagning en uttalade departementschefen "For egen del anser

jag att den som behover tolk vid sina kontakter med myndigheterna bor få

sådant bistånd i all riml ig utstrackning. Vik en utstrackn ing som ar rimlig beror

bl.a. på til!gången på tolkar. Till gang en kan  -  framfor allt nar det galler

sådana språk som få i vårt land beharskar  -  varie ra fran en ort till en annan

och aven vaxla med tiden. Kostnaden f r samhallets tolkservice maste ocksa

stå i rimligpr op o rtion till den b e t y d e / s e s o m a r e n d e t har for d e n enskilde. "

(prop 1985/86:80 sid 27).
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8.5 Med utgångspunkt i ovanstående får anses galla att mynd igheterna normalt

skall anlita tolk vid sina kontakter med någon som int e beh arskar svenska

språket.

8.6 Inom rattsvasend et galle r Rattegangsbalken och Forvaltn ingsprocesslagen .

Forvaltning spro cesslagen innehall er en strangare bestammel s e an
forvaltningslagen och anger att tolk skall anlitas av domsto len v id behov.

Motsvarade bestammelse i råttegångsbalken anger att tolk "må" anlitas vid

behov.

8.7 Halso- och sjukvårdslagen (1982:762) stadgar att landstinget skall erbjuda

tolktjan st for vard agstolkni ng forbarndomsdova, dovblind a, vuxend ova och

horselskadade. Det finns dock ingen uttryckl igt skyldigh et att tillhandahålla

tolk for personer som inte behr s kar svenska språket. Av forarbet ena till

lagen framgar dock att sarskild hansyn skall tas till person er som tillhor

spra kliga minoriteter. Foral tni ng slagens bestamm else om tolkar bor darfor

till ampas aven av vr di nrattningar som kommer i kontakt med personer sorn

inte beharskar sven ska . I sammanhanget kan ocksa namna s att det i lagen

stadgas att vård och behandling så långt det ar mojlig t skall utformas och

genomforas i samråd med pat ienten.

8.8 lnte heller i socialtjan stlagen (2001:453) finns uttry cklig a bestammel ser om

skyldighet att anlita tolk. v enpa detta område får det anses talja av de ovan

namnd a principerna att mynd igheten skall anlita tolk om så erfordras for att

de grundlåggande principerna formyndi ghetsutovning skall kunna

uppr atthallas.

8.9 Med utgångspunkt i ovanstående regelve rk anser vi att saval VG-regionen

som varje enskild kommun har ett ansvar for att invånarna i regionen

tillf orsakras tolka r som mojliggor en rattvis tillg ang till sjukvard , socialtjans t

m.m. i regionen.

8. 10 Auktoriserade tolkar
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8.11 Som ovan namnts auktoriserar Kammarkollegiet sprakt olkar en ligt tolk- och

trans latorsforordning en . En auktorisation galler i fem aroch innebar att tolken

har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar åmnesområdena

socialvård, sjukvård, allm anna fr s akri n gar, arbetsmarkn ad och

vardagsjuridik. Utover detta kan tolken genom ga prov tor att erhålla

specialistkompetens som rattstolk eller som sjukvardstolk. Proven år

kravande och enligt Kammar k olle giet godkanns end ast cirka 20 procent av

de sokand e.

8.12 I Vastra Gotalands lån finns enligt Kammarkol l egiet 192 auktoris erade tolkar.

Av dessa har 29 specialistkompetens som rattstolk och 21

specialistkompetens som sjukvardstolk. I hela landet finns cirka 800

auktoriserade tolkar. Detta skall jamforas med de cirka 5 000 tolkar som år

aktiva i landet som helhet.

8.13 Det år inte mojligt att erhalla aukto risation i samtliga språk som talas i

Sverige. Forutsattningarna for att Kammar k olle giet skall kunna auktorisera er

tolk aratt det finns en lamplig expertgrupp som kan bedoma spraket.For

bl.a. f lera afrikanska språk har en sådan grupp inte kunnat sattas samman .

8.14 Kvalit etskrav på tolkar

8 .15 Det f ramstår som naturligt att en skyldighet att an lita tolk ocksa innebar en

skyldighet att tillse att tolken har tillra ckliga kunsk aper for uppdraget.

Forvaltningslagen innehåller dock inga uttryckl iga bestammelser avseende

tolkamas kvalitet. I fbrarbetena framhålls dock att myndigheterna som

utgångspunkt bor anlita icke-auktoriserade tolkar endast når det inte finns

andra att till ga. Kvalitetskra vet bor dock anpassas till betydelsen av det

aktuella arend et fr den enski lde och inte medfora onodig byrakrati.
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8.16 Det har i flera utredningar framhållits att den varierande kvaliteten på de

tolkar som anlit ats av det offentl ig a bl.a . inn ebar ett rattsakerhet sproblem. f

delar den na bedomning . Ett dl ig t eller bristfallig t utfort tolkuppdrag kan

exemp elvis innebar a att sakuppgifterna i ett malsagandeforhor blir felaktiga

och motsågelsefulla och dårfor framstår som mindr e trovardiga. Inom varden

kan ett felaktigt utfort uppdr a g innebara att en felaktig diagnos stalls . Det far
darfor anses mycket angelaget att garant era kvaliteten pa de uppdrag som

utfors. Det år den enskild e anvand aren , lakaren eller sjuksk6terskan, som

måste forvissa sig om att tolken håller en acceptabel nivå och att korrekt

information erhållits och låmnats. Det ligger dårmed ett indirekt krav på hog

kvalitet pa utforda tolku ppdrag på VG-regionen och dess anstalld a.

T olkuppdraget får anses vara en del av regionens och kommunernas

myndighetsut6vning.

8.17 Det råder stor brist på auktoriserade tolkar och de undersokni ngar som gjorts

tyder på att omkr ing tva tredjedelar av tolkuppdragen inom den offentliga

sektorn utf@rs av icke-auktoriserade tolkar. Kvalit etsprobl em en inom

tolkbranschen torde i huvudsak kunna hanforas till de icke-auktoriserade

tolkarna. For dessa finns ingen t illsyn utover den som utovas av tolkarnas

arbets- eller uppdragsgivare. Tolkservicerådet har dock tagit fram ett eget

test for icke-auktoriserade tolkar. Genom att klara testet kan en tolk bli

"godkand".

8.18 Det finns endast cirka 25 utbildningsplatser per år i Gotebo rg vilke t inte ar

tillra ckligt . Anledning en synes vara att Tl har otill racklig t med resurser vilk et

har foranl ett de kommunala tolkformedling arna att anordna egna

Bl . a. A.a sid 155

S OU 2004 :15 sid 155
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internutbildningar tor tolkar. Mot bakgrund av de behov som finns i regionen

framstår de statlig a utbi ldni ngsins atserna som helt otill racklig a.

8.19 Det aronskvart att tolkarna inom Vastra Gotalandsomra det fortbild ar sig så

att tillgången paauktoriserade tolkar kan sakerstalla s. Malet for en off entligt

bedriven verksamhet bor vara att samtliga anlitade tolkar skall vara

auktoriserade. Det år dock ofrånkomligt att en stor del av tolkningen under en

overskdl ig tid kommer att utforas av icke-auktoriserade tolkar, bl.a. dårfor att

det ino m ett flertal sprak inte armojligt att erhålla auktorisation. Det år

dessutom mycket svårt och tar lång tid att erhålla auktorisation, enligt

Kammarkol l egiet underknns mellan 80 - 90 procent av de sokand e vid

forsta tillf allet. Auktorisationen måste dessutom fornyas var 5 :e år. Med

anledning av detta - och mot bakgrund av de stora problem som ett felaktigt

utfort uppdrag kan inneba ra for den enskild e -anser vi att tolkverks amhe ten i

regionen måste organiseras så att det blir moj ligt att uppra tthalla och

kontrollera kvaliteten aven bland de icke-auktoriserade tolkarna.

Organisationen bor ocksa kunna stodja och framja en allman

kompetensutveckling av regionens tolkar. En båttre samordnad

formedling sverks amh et borocksa leda till att en storre andel av uppdragen

utfors av auktoriserade tolkar.

9. KONKURRENSRATTSLIGA KRAV

9.1 1SOU 2004:15 foreslogs att infora en sarskild lag med syfte att reglera

tolkformedling arna. I utredning en anfordes att det tanns behov av en

tydligare reglering kring tolkverksamheten, bl.a. får att åstadkomma en mer

valfungerande markn ad for tolktjanster . Tolkformedling somra det ar alltj amt

oreglerat men det har inforts regler i konkurrenslagen som medfart att

konkurrensverket kan rikta krav mot de kommunala tolkformedlingarna
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9.2 Reglerna om s .k. offentlig saljverksamh et inf ordes den 1 jan uari 2010 och

innebar i korthet att Stockholms tingsratt , på talan av i forsta hand

konkurrensverket, ges mojligh et att meddela forbud mot

konkurrenssnedvridande beteenden i offentlig saljverksamhet . Forbud, som

farforena s med vite, kan meddelas mot sv al ett visst forfaran de som en hel

verksamhet. Verksamheter som år tillåtna enligt lag (kompetensenlig

verksamhet) kan inte forbj udas. Den valda regleringen innebar att de

komm una la tolkf ormedlingarna inte kan forbjudas men val forfaran den i

deras verksamhet.

9.3 Vi anser dock att det bår vara mojlig t for en kommun att genom en kommunal

tolkformedling tillgodose behoven av tolkar t ill myndigheterna inom

kommunens geograf iska område. Det kan vara både statliga mynd igheter

och landstingets vardinrattni ng ar. Fragan ar emellertid int e rattslig t avgjord .

9.4 De konkurren srattslig a kraven pa tolkformedlingarna aren omstandigh et som

måste beaktas v id organiseringen av tolkformedlingsverksamheten

10. UPPHANDLING

10.1 Hur upph andl ingarna genomf ors aren av nyckelfrågorna for att sake rstalla

kvaliteten i tolkuppdragen. Tolkformedlingsbranschen år en

upphandlingsbransch dår ett antal stora upphan dlingar ofta arhelt avgoran cde

for de verks amm a foret agen i brans chen. Samtidigt ardet ofta bade svart ait

kontrollera kvaliteten på utforda uppdrag samt att for mulera kvalitetskrav for

icke-auktoriserade tolkar. Enlig t vad vi erfarit år det en utbredd uppfattning

bland tolkformedlingarna att priset har fått for stor betydelse vid

upphandlingar av tolktjan ster. Som ovan namnt s kan orsakerna antas vara

flera. Problemet år heller inte unikt for tolkbranschen, det år ofta svårt att vid

upp handling av tjanster formulera kvalitetskrav som upp fyller LOU:s krav p
forutsebarhet och transparens. Tolkbrans chen innehaller ocksa det sarskild a
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problem att tolkarna inte aranstallda av den upphandlade formedlingen utan

han m6j1ighet att arbeta for flera formedling ar. Det ardarfor inte sakert att de

tolkar som upphandlats verkligen kommer att bli de som utfor uppdragen.

Konkurrenssituationen inom branschen, i kombination med svårigheterna alt

sakers talla vilk a tolkar som faktiskt kommer att kunna utfora uppdrag, kan

leda till markl ig a resultat .

10.2 Den ovan namnda domen frankammarratten i Gotebo rg har dock klargjort att

det inte st rider mot LOU att den upphandlande mynd igheten kraver att

tolkformedling en skriftlig en kan dokumentera att de har mojligh et att an van cla

de tolkar som angetts i anbudet.

10.3 Regeringens proposition "Nya rattsmede/ på upphandlingsområdet" (prop.

2009/10:180) inneba r i vissa avseenden en skarpni ng av regelverke t kring

offentlig upphandling . Av intresse for den nu aktuella ut redning ar bl.a.

inf6randet av en avtalssp arr, mojligh eten att begara att ett ingånget avtal

ogiltigforkl aras, infora ndet av en fast belopps gran s fordirekt upph andling

samt inforan det av mojlighe t att pafora upphandlingsskadeavgift.

Konsekvensen av de ovan namnd a foran dring arna aratt det blir riskablare att

gOra en felaktig bedomning i samband med direktupphandlingar. Samt idigt

un derlatta s mojlig heten att forutse vad som kommer att anses vara en

ot illåten direktupphandling. Den fasta belopp sgran sen uppgar t ill cirka 287

000 kronor. Foran dringarna foreslas infora s den 15 juli.

10.4 I pro positi onen " U p p h a n dl i n g fran statliga o c h k o m m u n a l a foretag ,  (prop

2009/10:134), foreslas ett temp orart inforand e av de s.k. Teckalkriterierna i

svensk ratt. Inf r a ndet av kriterierna mojliggor for statliga och kommu nala

myndigheter att inte behova tillampa LOU når de anskaffar varor m.m. från

en leverantr som år en jurid isk person som de åger eller år medlemmar i

(exempel vis ett aktiebolag), e ller en gemens am namnd som de har tillsatt.

Detta galler dock endast under foruts attning att Teckalkriterierna år uppfyllda.

Teckalkriterierna inneb ar 1) att den upphand lande myndigheten maste utova
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en kontroll over leverant oren som motsvarar den som den utovar over sin
egen forvaltning , (kontrollk riterie t), dels att 2) i fall d a leveran toren aven utfor

uppdrag åt någon annan an den upphandlande myndigheten, att denna

verksamhet endast får vara av margine ll karaktar (verksamhetskriteriet).

10.5 Det år den upphandlande myndigheten som skall visa att kriterierna år

uppfyllda. De nya bestammelserna forutsatts trada i kraft den 1 juni 2010 och

foreslås bli upph avda den 1 januari 2013. Regeringen har tillsatt en

utredning, (Fi 2009:08, Utredningen om offentl ig a foretag - Upphandling,

kont roll, insyn), som bl.a. skall analysera om det finns ett behov av ett

permanent undantag i LOU motsvarande Teckalkriterierna . Utredningen skall

presentera sitt resultat senast den 30 november 2010.

10.6 For Vastra Gotalandsregion en kommer foran dring arna formodlig en inte att la

så stora konsekvenser på kort sikt. Regionen upphandlar sitt tolkbehov på

en opp en markn ad och har genomfort upphan d ling ar av tolktjans ter und er

mang a ar . Vid en eventuell framtida samordning av inkopen i egenregi år det

emellertid vikt i g t att det sker i overensstammel s e med gallan de regelverk.

Om det vid en rattslig tvist skulle visa sig att Teckalkriterierna inte kan

till ampas pakpen fran den egna regin Kommer det att betraktas som en

otillåten direktupphandling.

10 .7 For de kommunal a tolkf orm edlingara i regionen kan Teckalkriterierna

innebara problem. lnneb6rden av verksamhetskriteriet ar att en kommunal

tolkf ormedlingen som drivs i en fr istående juridisk person inte får utfora

uppdrag åt andra anden egna komm unen an nat an marginellt om

kommunen skall kunna kopa tjans ter frn tolkf ormedlingen utan upphan dling .

Konsekvensen av detta for tolkmarknaden i regionen kan bli att de privata

aktore rna vinner markn adsan delar frande kommunala tolkf orm edlingarna.
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10.8 Vi bedomer att regelverket kring framf orallt kontroll en av tolkv erksamh eten

an sa lange arfor dl ig t utvecklat foratt offentlig a myndigheter fult ut skall

kunna forlita sig på den s.k. fria marknaden.

11. NUVARANDE ORGANISATION

11.1 Vastra Gotalandsregionen upph andlari dagslaget sitt behov av

tolkformedling for spraktolkt j anster. Den senaste uppha ndling en

genom fordes 2006 och medforde att sju tolkf ormedlingar erhall kontrakt;

Semantix Tolkjouren AB, Goteborg s Tolkf orm edling, SP-Tolkar n a,

Tolkcentralen Gateborgs Stad, Transvoice AB, Mariestads kommuns

tolkf ormedling samt Svensk Språkservice AB. Beslutet innebar att samtliga

godkand a anbu d antogs och t illdelades kontrakt. Samtl iga leverantorer med

undantag av Språkservice AB (som arMalmob aserad) erholl ocksa

formedlingsuppdrag av regionen . Omf attningen av regionens tolkverksamhet

uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år (2008).

11.2 Det finns oss veterligen ingen ingaende kvalit etsundersokni ng av de

uppdrag som ovanstaende leveranto rer utfortåt VG-regionen. Vid kontakter

med VG-regionen har framkommit att det finns vissa kvalitetsproblem men att

det inte generellt går att utpeka någon eller nagra leverant orer som

genomg aende samre an de andra.I sammanhanget har aven framhållits att

an mainingsbena genheten bland anvand arna av tolkarnai VG-regionens

verksamheter kan antas vara låg. Man ser det inte som sin huvuduppgift att

kontrolle ra kvaliteten pa utforda tolkuppdrag. Det gar darfor inte att dra nagon

egentlig slutsats franantalet rapporterade fei.

i 1.3 Inom Vastra Gotalandsregionen finns flera kommunala tolkf6rmedlingar. De

har tillsammans med VG-regionen inlett ett samarbete for att utveckla

tolktj ansterna och har i samband darmed redovisat nedanstaend e

organisationer.
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11.4 Mariestads kommun har egen tolktjanst. Tolktjan sten serv ar både den egna

kommunen och de nåraliggande kommunerna daribl an d Gullspn g,

T6reboda, Gatene, Lidk6ping, Falk6ping, Skara, Vara och Nossebro . Ng rai
i

av dem har en omfattning som overgår direktupphandllngsgrånsen. Som

ovan namnts har Mariestad aven avtal med VG-regionen och f6rmedlar

språktolkning till Skaraborgs sjukhus samt primarvarden i regionen. År 2009

anvandes 29 741 tolkt im mar på 72 språk och verksamheten år kvalitets- och

miljocertifi erad. Sprakt olkning på Skaraborgs sjukhus och primarvarden

motsvarar ca 45 procent av verksamheten. Språktolkarna år fr ilanstolkar.

Mariestads kommun har 82 auktoriserade tolkar och 168 av f6rmedlingen

testade och godkand a tolkar kopplat till sig. Kommunen anordnar egna

utbild ning ar. Tolkt j an sten har 6 ans talld a, fordelat pa 4 ,5 tjånster.

Omsåttningen var 2009 14,7 miljoner kr. Verksamheten arsjalvfinansierad

och har en balanserad budget utan vinstint resse .

11.5 G6teborgs stad har egen tolktjånst och har over 500 tolkar knutna t ill sigoch

tolkar over 100 sprak, ca 120 000-130 000 to lktim mar per år, varav ca 40

procent av verksamheten år inom sjukvard . Aven kranskommunerna runt

Goteborg samt privata foretag anlit ar tolkt j an sten . Tolkt j ansten ar
sjalvfinansiera d.

11.6 Trol lhattans stad har egen tolkt j an st som servar de egna verksamheterna .

2009 utf6rdes 6 833 to lktimmar pa 31 sprak . Tolkt j an sten har cirka 80 tolkar

knutna till sig och anvan der sig enb art av kont akttolkn ing. Nagra av tolkar n e

arans talld a av Trollhåttans stad. Ibland tvingas man anv and a sig av resande

tolkar. Tolktjånsten ingår inte i upphandlingar och omsatter ca 3,4 miljoner kr

per år. Verksamheten år svårprognostiserad och gick forra aret med 400 000

kron or i oversk ott . Trol lhattans stad starfor kostnader fortolken  i  samban d

med auktorisering, de har aven en avgiftsfri utbi ldni n g.

11.7 Uddevalla kommun har en egen tolktjånst som till stor del anvå.nder sig av

samma tolkar som T rollhåttans stad. Verksamheten omsåtter cirka 4 milj on er
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kr per år och utfor omkring 5 000 uppdrag per år. En person arheltidsanstalld

och skater fakturer, loner etc . Verksamheten har de senaste åren haft ett

overskott p 300-700 000 kr. Språktolkverksamheten år riktad till den egna

verksamheter men får aven uppdrag trån sjukhus och migrationsverket.

Under år 2009 tolkade man till cirka 20 språk. Uddevalla korn mun har nyligen

blivit utmanad av en privat naringsidkare som vill ta over driften av

tolkformedling en .

11.8 Boras Stad hade tidigare egen tolkverksamhet men upphandlar nu

tolkt janster. Ar2009 hade tolkverksamheten 5227 uppdrag och 7335

tolktimmar till 39 språk. Man har svårt att leverera tolkar i området och koper

tjansten via tolkformedling ar i Gateborg och Trollhattan . Boras stad anvand er

sig aven av telefontolkning som kaps in franStockholm. Språktolkningen

omsatter ca 2,5 milj oner kronor per år.

11.9 Utover ovanst ende komm uner har vissa mindre kommuner i regionen egna

tolkformedlingar. Det galler exemp elvis Alingsas kommun vars

tolkverksamh et formedlar tolkar till den egna kommunen.

11.10 Bland de kom mu ner som idag inte har egen tolkf o rmedling sverksamhet men

som regelbundet upphandlar sådan verksamhet antingen från en annan

kommun eller franen privat aktor marks bl.a. Molndal, Kungalv, Partille ,

Lerum, Ulricehamn , Vanersb org, Skovde, Falkopin g och Lidkop ings

kommuner. Flera av de mindre kommunerna direktupphandlar

tolkformedling en eftersom volymerna artill rackli gt sma.

12. PRIVATA AKTORER I MARKNAD

12.1 De privatagda tolkf ormedlingarna, vilka som namnt s ovan kan uppskattas

inneha omkring halft en av den totala marknaden, består av ett tjugotal

aktorer. Nedan foljer en kort genomgång av de mer betydande av dessa.
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12.2 Semantix Tolkjouren AB utgor en del av den nordiska foretagsgrupp en

Semantix och år med kontor i Stockholm, Gateborg, Malmo, Norrk6ping,

Uppsala och Umeå den storsta priv ata tolkf6rmedlingen på marknaden.

F6retaget, som aven år ve rksamt inom bl.a. oversattning , undertextning och

språkcoachning, hade under 2008 en oms attning pa drygt 200 mkr. Ramavtal

finns for narvarand e med fler an25 kommuner och landsting , inklusive

Region Skan e och Vastra Gotaland sregion en .

12.3 Transvo ice Sweden AB bildades 2004 och har på kort tid etablerat sig som

ett kon kurren skraftigt , rikst ackan de foretag inom bl.a. tolkt j anster.

Tillsammans med sitt helagda dotterbolag Stockh olms Tolkf ormedling AB

hade foretaget under 2008 en oms attning pa omkri ng 9 1 mkr. Tran svoice her

f ramforallt kunnat expandera genom att overta bef intliga kommunala

tolkf orm edlingar ; und er aren 2005-2006 forvarvades sadana enheter i saval

Boras, Vastervik som Stockholm. Som en del av kundtjanstforetaget

Transcom, vilket i sin tur kontrolleras av Kinneviksfaren , har Transvo ice på

senare år kunnat profilera sig med teknikl6sningar inom exempelvis

vaxeltekn ik. I mitten av maj 201Ooffentliggjordes att Transvoice vunnit

Migrationsverket upphandling avseende tolkning i callc enter-m iljo, vard ca 20

mkr per år. Upphandlingen år emellertid 6verklagad och lagakraftvunnen

dom foreligger annu inte .

12 .4 Svensk Språkservice AB år bedriver verksamhet inom tolk- och

oversattni ngsbran schen och år sett till sin omsattnin g (58 mkr for 2008) den

tredje storsta privata tolkf ormedling en . Foretaget arMalmb aserat men har

aven sedan 2008 aven en filial i Stockh olm. Bland foretagets kund er kan

namnas Rikspol is styrelsen , Migrationsverket , Stockholms låns landsting och

Vasterb ottens lans landsting.

12.5 De tre ovannamn d a foretagen utmarker sig genom sin ambition och form aga

att verka rikståckande. Bland de storre regiona la tolkf orm edling arna aterfinn s

Gavle Tolkjour AB, ett f6retag som framf6rallt år verksamt norr om
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Gavleborgs lån och senast redovisade en omsattning pa ca 20 mkr. En nagot

mindre aktor arGotebo rgs Tolkformedling AB . Foretaget arprimart verks amt

i Goteborg och angrans ande lan . Slutlig en kan namna s Upps alatolkar n aAB,[
'

som under 2008 hade en omsattning pa knappt 5 mkr.

13. EXEMPLET BORÅS

13.1 Som ovan namnts har Borås Stad tidigare haft en egen tolkform edling.

Den na overlats till en privat aktor,Tran svoice AB (Tran svoice), genom beslut

i kommunfullmaktige den 16 september 2004. Borås Stad har alltsedan dess

anlitat Transvoice for att tillgodose sitt behov av tolkform edling . Boras Stads

overgang franegen regi till upph andling utgor ett exempel som kan ill ustrerar

skillnader mellan drift i egen regi och att upphandla en privat aktor.

13.2 Bakgrunden till overt agandet var att Transvoice for kommunen presenterat

en affarside som gick ut pa att i storutstra ckni ng basera tolkuppdragen pa

s.k. telefontolkning. Tolktjans ten skulle darigenom bli rationell och en storre

andel auktor iserade tolkar skulle kunna erbjudas. Utbildningen av tolkarna i

regionen skulle ocks utok as. Gan ska snart efter overtagand et fick

kommunen emellertid indikationer på att tolkt j ansten inte fungerade på ett

acceptabelt satt . Med anledning av det tillsattes en ut redning om problemer.

med Trans voice (2004/KS0538 135-3). Utredningen konstaterade att

Transvoice inledningsvis haft problem med bl.a. bokningar, fakturering mm

men att dessa var under åtgårdande. Ut redningen kunde emellertid inte

bedoma kvaliteten pa utforda uppdrag. Av de enka tsvar rorand e den

upplevda kvallteten som ingick som underlag i utredningen angavs bl.a. att

kvaliteten var varierande och att man inte visste om det var en auktor iserad

tolk som anvandes eller inte. Det anmarkt es aven att nagra av Tran svoice

tolkar inte kunde svenska.
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13.3 Vid en efterfoljande uppf @ljning av tolkv erksamhet en, som gjordes 2006 ,

framhalls att tolkt j ansten fungerade tillfredsstallan de men att

forbattring smojlighet er fanns inom bl.a. kvalitets- och tillg angligh etsomr d et.

Det framholls vidare att verksamheten kvalit etsma ssigt da borjade aterstalla s

till den nivå den hade innan privatiseringen .

13.4 Vid de efterfoljande undersokni ngar som gjorts av Borås Stad har

framkommit att andelen av uppdragen som utforts av auktoriserade tolkar har

sjunkit sedan privatiseringen. År 2004, då kommunen drev verksamheten,

utfordes 14 procent av tolkuppdragen i kommunen av auktoriserade tolkar.

Idag år andelen 4 procent. Detta kan delvis forkl aras med att de

auktoriserade tolkarna valt att inte arbeta for den nya uppdragsgivaren. Det

har vidare framkom mit att Borås Stad och Transvoice haft olika uppfattningar

av vad som avses med att en tolk har en grundlaggand e tolku tbildning.

Kommunen har ansett att de utbildningar som Trans voice arra ngerar inte ar

tillrackli ga fr att tillg odose kvalitet skraven .

13.5 Vid de kontakter vi haft med foret radare forBoras Stad har de uppg ett att

kvalitetsproblemen kvarstår. Med anledning av detta undersoker Bors Stad

nu mojligheterna till en samverkan med landstinget och ovriga kommuner i

regionen for att aterga till en verksamhet i egen regi.

13.6 Exemplet Borås ar inte enty digt och skaien till den negativa utvecklingen kan

diskuteras. I huvudsak får dock anses att exemplet Borås visar att det år

svårt att kontrollera att verksamheten uppf yller de kvalitetskra v som maste

stallas pa en kommunal verksamhet och som upps tallt s i

upphandlingsunderlaget.

14. ANALYS AV ALTERNATIV

14.1 Nedan genomgås tre alternativa losning arna for en samordning av

tolkformedlingsverksamheten i regionen.
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15.

15.1

OFORANDRAD SITUATION I
En oforandrad situ ation innebar att VG-regionen och kommunerna i regionen'

v enfortsattning svis upphandl ar tolktjanster. De problem som upphandling

av tolkt j anster kan innebar a, framst att kvaliteten blir lidande eftersom

leverantorerna prioriterar priset , kommer troligen aven fortsattning svis vara

ett problem. Det finns heller inget som tyder på att tillgången på

auktoriserade tolkar i framtiden kommer att oka i nagon str re omf attni ng . Till

detta kommer att de foreslagna forandring arna i konkurrenslagen och LOU

formodligen medfor att de kommunala tolkformedlingarna far svarare att

bibehålla den omfattning av verksamheten som de hitintills haft. Som ett

resultat av detta kan de privata aktorerna for ant as ta marknadsandelar.

Konsekvensen av en sådan utveckling på lite langre sikt arsvar att forutse

men det kan f6rmodas att foljd en blir en koncentration av marknaden till ett

fåtal leverantorer. Exemplet Borås visar att det då finns en risk att andelen

uppdrag som utfors av auktoriserade tolkar minskar. En mer generell

sankning av standarden kan aven bli fåljden om de kommunala

f6rmedlingarnas marknadsandelar minskar. Detta kan då antas sårskilt galla

betrå.ffande kontakttolkar i de delar av regionen som ligger langt fran
Goteborg. Utbil dn ingen av tolkar utfors idag till viss del av de komm unala

tolkformedlingarna. Det år inte sakert att denna funktion kommer att kunna

bibehållas med nuvarande omfattning i framtiden.

15.2 F5rdelarna med en oforandra d situation år att de upphandlande

myndigheterna bibehåller sin sjalvstandighet och mojlighet att anpassa

verksamheterna eller upphandlingarna till de egna behoven. Nackdelen ar att

mojli ghe ten att paverka kvalit eten minskar.
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16. GEMENSAM UPPHANDLING

16 .1 Ett samarbete kring upphandlingar kommer sannolikt att medfor lagre

kostnader. Genom en storre volym kan priserna pressas samt kan de

administrat iva kostnaderna fordelas pa ett storre an tal uppdrag . Som ett

alternat iv till Iågre priser Kan storre krav på kvalit et stallas pa leverant orern a.

I den ovan namnda propo sitionen , Nya rattsmede! på upphandlingsområdet,

foreslas inforas bestammelser om inkops central er. Bestammelserna inneba r

att om propo sitionen genomfors sa finns ett klart lagstod foren samordning

av flera upphandlande myndi ghe ters upphandlingar. Ett deltagande i en

samordning av upph and ling foruts atter dock att det finns ett behov att

upph andla. Nagra av kommunerna i området, exempelvis Trollhat t an , har en

egen tolkverksamhet som inte deltar i upphand lingar och som servar den

egna kommunens behov . Om dessa skall kunna delta i upphandlingarna

maste aven upp dragen fran den egna kommunen konkurrensutsattas.

16.2 Nackdelarna med en gemensam upphandlingssituation år att

kompetensutvecklingen av tolkarna maste ske genom krav i

forfra gn ingsunderlaget. Det år otta svårt att styra en verksamhet genom

upph andling och det finns en risk att leveran torern a prioriterar lagsta pris for

att på så satt kunna vinna upphandlingen. De problem som återfinns med

nuvarande organisat ion kan forvant as kvarsta aven med en gemensam

upphandli ngsorganisation.

16.3 Fordelarna ar som ovan namnts att kostnaderna for tolkformedling tormodas

bli lagre samtidigt som kommunerna inte behaver ta ansvar for driften av

formedlingarn a.

17. EGEN REGI

17.1 Skal for-och emot drift i egen regi

29(36)



UTKAST

17.2 En samordnad tolkverksamhet kan bedrivas i egen regi. Det kan ske genom

en rad olika samverkansformer exempelvis aktiebolag, en gemensam namnd

eller ett kommunalforbund mm.

17.3 Fordel arna med drift i egen regi ar att kvaliteten och tillg angen pa tolkar bor

vara lattare att sakerst alla. Vid en upphandling måste kraven formuleras på

ett satt som arforen ligt med LOU vilke t begran sar mojli ghe terna att

sakers talla kvalite ten. En ytterligare fordel år att en samordning i egen regi

moj liggor att verksamheterna aven fortsattn ingsvis kan erbjuda uppdrag till

kommunerna i regionen utan hinder av konkurrenslagen. Egen regi år

formodlig en det basta alternativet for att lan gsikti gt trygga forsorjni ng en av

kompetenta tolkar samtidigt som det blir lattare att sakerstalla att

tolkuppdragen utfors med tillrackligt hog kvalit et . Med hans yn till att

tolkuppdraget år en integrerad del av myndighe tsutovning en , och kan ha

avgr an de betydelse for den enskilde, maste kvalit etsaspekt en tillma tas stor

betydelse

17.4 Nackdelarna med egen regi år att kommunerna franhan der sig en del av

sjalvbestamman det over tolkf6rmedlingsverksamheten. Vidare innebar egen

regi att kommunerna aven fortsattning svis maste ta ett budget- och

arbetsgivaransvar for tolkf6rmedlingsverksamheten. Kostnaderna kommer

emellertid att fordelas pa ett storre antal uppdrag.

17.5 Val av organisation

17.6 De ovan beskri vn a reglerin garna i LOU respekti ve konkur ren slagen har ing en

avgorande betydelse for val av organisationsform. Genom inforand et av

Teckalkriterierna i svensk rått har klarlagts att det armoj ligt foren

upphand lande myndighet att kopa varor och tjanster franett interkommunalt

bolag, som myndighe ten ar agare av, utan att beh v a tillamp a LOU. Det kan

visserligen finnas en nedre grans for hur liten kommunens agarand el farvara

men så sma agaran delar som 0,25 procent har godtagits i EG-domsto lens
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praxis. Avgorande forval av organis ationsf orm ans er vi istalle t vara

verksamheten art och de krav som de samverkande kommunerna har bl.a.

avseende demokrati, medlemmarnas inflytande och beslutseffektivitet.

17.7 Akti ebol ag

17.8 Ett komm unal t akti ebola g aren privatratt slig juridisk person och

verksamheten skall bedrivas i enlighet med akti eb olagslagens regelsystem.

Samarbetet mellan landstinget och aktuella kommuner regleras i ett

akti eagaravtal. Ett problem med denna samarbetsform år att for varje ny

delagare kravs en nyemission och en revidering av akti eagaravtalet. Till

aktiebolagets fordelar horatt det har en fast reglering i aktiebolagslagen som

erbjuder ett effektivt satt att styra verksamheten. Ett kommunalt bolag år inte

heller underkastat hela det regelverk som galler for myndigheter, bl.a.

forvaltning slagen . Bl.a. av det skalet far an ses att ett akti ebola g som regel

innebar en mindre demokratisk styrelseform an exempelvis en gemensam

namnd eller ett kommunalforb und.

17.9 Samarbetsavtal

17 .10 Vid uppr a ttande av ett civilratt sligt samarb etsavtal mellan komm uner och

landst ing i fråga om tolktj an ster maste alla frågor regleras i avtalet . Parterna

måste komma overens om hur organisationen skall se ut. I avtalet maste

regleras under vilka form er andri ngar i samarbetet kan ske . Utgångspunkten

år att en kommun eller landstinget bedriver verksamheten i den egna

organ isatione n. De ovriga komm une rna maste darfor upph an dla tjansterfran

detta organ. Det år dårfor tveksamt om detta alternativ argenomforb art mot

bakgrund av de foreslagna reglerna i konkur re nslagen och LOU.

17.11 Gemens am namnd

17.12 En gemensam nå mnd kan biIdas for att fullgora komm un ers och landsting s

uppgifter. Namnd en aren egen mynd ighet men innebar inte att någon ny
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juridisk person skapas. Den kommunala namnd en behandlas i

off entlighetshånseende som ovriga kommunala namnd er. Vid bild andet av en

gemens am namnd utses en vårdkommun eller ett vardlandsting som skall

behandla den som ovriga namnd er inom kommunen eller landstinget. For

ovriga samverkan de kommuner och landsting krv s sarskild a 16sningar for att

ge dem mojl ighet till insyn och styrning. Samarbetet regleras i en

internkomm unal overenskommelse om samv erkan . Darutover skall det

uppråttas ett reglemente innehallande narmare foreskri fter om namndens

verksamhet och arbetsformer. Den gemensamma namnden arknuten till en

kommun eller ett landstlng som utovar kontroll over myndigheten,

motsvarande den som den utovar over sin egen forvaltning. I forslaget till

inforand et av Teckalkriterierna har dock int agits en bestmme lse som medfor

att de ingaende kommunerna inte behover tillampa LOU vid kop franden

gemensamma nåmnden.

17.13 Orebro lans landsting bedriver tolkformedling sverksamhet genom en

gemensam namnd. Orebro lans landsting arvard for namnd en och delar der

med Qrebro kommun och Kumla kommun. Antalet samverkande kommuner

arfoljaktl igen litet och forhallandena arinte helt jamf orbara med VG-

regionens.

17.14 Komm unalf rb und

17.15 Et kommunalforbund år en offent ligråttslig fristående juridisk person for

samarbete mellan kommuner, mellan landsting och mellan kommuner och

landsting. Tanken med kommunalforbundet år att detta skall ta hand om en

eller flera kommunala angelågenheter. Denna form av kommunal sarv erkan

utgor alternativ t ill privatråttsliga samverkansformer. Allmånhetens och de

fortroendevaldas insyn och inflytande ar storre anom samverkan sker i

privatrattslig a former. Beståmmelserna i kommunallagen tillåmpas i

tillåmpliga delar. Ett kommunalforbund behandlas i offentlighetshånseende

som ovriga myndigheter. Forbund smedlemm arna skall i forbundsordni ngen
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meddela foreskrifter om organets samman sattning, befogenhe ter och

arbetsformer. Forbundsmedlemmarna kan t. ex. bestå.mma hur de skall vara '

representerade i den beslutande forsamling en . Forbund sme dlemmarn a

beståmmer hur forbundsordningen får andras och de behaver inte upphandla

forbundet tjan ster. Forbund et skall ha en beslutan de fors amli ng som

anting en kan vara forbundsfullmk t i ge eller en forb undsdirekt i on . Gen ere llt

anses snabba beslut vara lattare att åstadkomma inom ett kommunalforbund

med direktion aninom ett med forbund sfullmak t i ge. Fullmaktiges

sammant raden arockså offentl iga vilket int e år fallet med direktionens. De

fiesta av landets kommunalforbund styrs av en direkt ion . Har forbundet

valdigt manga medlemmar kan ibland forbund med fullmakti ge vara att

foredra eftersom det da tills atts en separat styrelse .

17, 16 Samman f attn ing organisationsform

17. 17 Vid en samla d bedamni ng ans er viatt komm unalforb und et arden mest

and amalsenlig a organis ationsform en for samverkan inom

tolkformedlingsverk samhe ten . Detta med hans yn tilt antalet kommuner som

kan tan kas inga, mojlighe terna till demokratiskt styre av forbundet samt

effekti vitetshans yn . Ett problem som framhållits betråffande

kommunalforbund år t idsaspekten. Med ett mycket stort antal kommuner som

skall godkanna forbundsordningen kan processen bli tidsodan de. Vart forslag

bygger emellertid på att man i ett inledningsskede samarbetar mellan ett

mindre anta! kommuner.

18. KORT OM KOMMUNALFR BUND

18. 1 I ett kommunalforbund har forbundsmedlem mam a stor frihet att sjalva

bestamma komm unalfo rbundets organisation och verksamhetsformer. Två

organ år dock obligatoriska; dels den beslutande fors aml ing en -

forbundsfullmaktige eller en forb undsdirekt i on - som utovar forbund ets

33(36)



UTKAST

beslutanderatt, dels forbundsstyrelsen som svarar for verkstallig het och

forvaltning. Forbundsordningen styr kommunalforbundets kompetens och

upprattas och godkanns av forbundsdirekti onen eller forbund sfullm aktige.

18.2 Om viss kompetens, i detta fall tolkverksamheten, overfars till ett

kommunalforbund har kommunalforbundet exklusiv rått att utova

kompetensen. De enskilda kommunerna kan inte vid sidan av medverkan i

kommunalforbundet ha kvar delar av sin tolkverks amhet. Varje andring av

komp etensfordelningen maste beslutas genom andring av for-

bundsordningen av samtliga medlemmars fullmaktige.

18.3 Komm unallagen innehåller en beståmmelse om att varje medlem i ett

kommunalforbund ska vara representerad i den beslutande forsamlingen,

fullm aktige eller direkti o n med minst en ledamot och en ersattare. Med

fullmaktige kan alla, eller i vart fall de fiesta politiska partier i

medlemskomm unern as fullmaktigeforsaml ing fa en ledamot. Valjs

direktionsmodellen år det mindre sannolikt.

18.4 Respektive kommun som år medlem i kommunalforbundet skall tillgodose sitt

behov av tolkservice genom kommunalforbundet. LOU till ampas inte mellan

medlemmarna eftersom verksamheten genom kommunalforbundet sker i sk

egen regi.

18.5 Om andra kommuner, som inte år medlemmar, har behov av att kopa

tolks ervicetjanster av kommunalforbudet skall detta ske efter upphandling.

Komm unalforbundets mojlighet att lagga anbud farske efter en prvni ng av

den kommunala kompetensen. Med hansyn till Teckalkr i t eriet betraffande

verksamhetens inrikt ning bor forsikti ghet iaktt as innan kommunalf orbundet

lagger anbud i utomstående kommuners upphandlingar. Risken år att

medlemmarna forlorar mojl igheten att kopa frankommunalforbundet utan

upph andling darforatt forbund et vand er sig till markn aden .
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19. REKOMMENDATION

19.1 Mot bakgrund av ovanstående utredning anser vi att tolkf6rmedlingen i

regionen bor samordnas. Skålen for en samordning ar framstattsakerstalla

att en god kvalit et uppratthalls i de tolkuppdrag som utfors at VG-regionen

och dess kommuner. Foran drin garna inom konkur re nsratten och

upphandlingsråtten kan komma att medfora att konkurrensen på marknaden

forsamras vilke t i sintur inne bar samre kvalit et och/eller hogre pris. Det ar
ofta lattare att sakerstalla och kontrollera kvaliteten i en egen

regiverksamhet. Detta galler sarskilt for en avancerad tjånsteverksamhet dår

anvandarna intealltid sjl va kan bed@ma kvalit eten . Borås Stad år ett

exempel på att tolkf6rmedlingsverksamheten forsåmrats genom en

privatisering av verksamheten. Det år också ett exempel på hur svårt det år

att bed6ma kvalit eten i utforda tolkuppdr a g.

19.2 Som ovan redovisats talar bl.a. demokratiskål for att samrodningen bor ske i

ett kommunalforbund. Organisationsformen innebar forhl land evis stort

inflytande aven for de mindre kommunerna. Valjs alternativet med en

direkt ion mojlig gors ocksa en forhalla ndevis effekti v styrni ng av

verksamheten. Vi anser att forbundet in ledning svis inte bor omfatta for

många kommuner.

19.3 Vi vill avslutningsvis framhålla att vårt forslag bygger på nuvarande

forfattning ar och regelverk. For det fall lagstiftningen i nom tolkomradet skarps

så att grundlaggande rattssakerhetsaspekt er kan garanteras oavsett utforare ,

kan mycket val nu foreslagen organisation komma att ompr o vas. Defar
viktigt att alltid ha ett kritiskt forhallningssatt till vald organisationsform. Vår

bedomning ardock att ny lagstiftni ng Kravs foratt den viktiga tolkfr a gan skall

kunna losas av marknaden.
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Komme
ntarer: _]

Frida Bjurstrom/vgregion

2010-09-01 08:24

Till Diarium Viinersborg Regionenshus/vgregion@vgregion

Kopia

Blank

r ende Vb: Remiss: Samverkan språkto1kverksamhet

Hej !
Denna rem iss skickade ut igår ti ll Goteborgs stad , Uddevalla kommun, Troll hattans stad , Bor ås stad

och Mariestads kommun och till servicenamnden , styrelsern a for SÅS, SKaS, NU och SU, och

pri marva rdsstyrelsern a Fyrb odal och Goteborg . Den tillhor RSK 1012-2010.

Halsn ing ar Fri da

----- Vidarebefordrat av Frida Bjurstrom/ vgregion 2010-09-01 08:20 -----

Från:
Till:

Datum:
r ende:

Frida Bjurstram/vgregion
kommunen@uddevalla.se, info@mariestad .se, tro!lhattans.stad@troHhattan.se,
stadskansliet@stadshuset.goteborg.se, boras.stad@bora s.se, kansli.pvfbd.pv @vgregion.se,
Primar v arden Gbg/vgregion@vgregion, diariet.sas@vgregion.s e, nusj ukv.kansli@vgregion.se,
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Remiss: Samverkan språktolkverksamhet

Hej !
Regionstyre lsen har 24 augusti 2010 beslutat att stalla sig pos itiv t i ll att i ett fors ta skede samverka

med Goteborg s sta d, Uddevalla kommun, T rollhåttans stad, Borås stad och Mariestads kommun kring

en geme nsam språkto lkverksamhet. V idare beslutade regio nsty re lsen att remittera den genomf orda

utredningen om samverkan kring språkto lkverksamhet.

Ni inbjuds harmed att lamn a syn punkter på utredningen och en eventuell samverkan kring

språkto lkverksamheten.

Yttra nden lamnas till reg ionstyre lsen@vgreg ion.se senast 1 decem ber 2010.

remis s.pdf 201008301 72550286.pdi spraktolkutre dnin g.pdf

Halsn ingar

Frida Bjurstrom
Handlaggare
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KSAU § 129 Dnr 2021/000614 

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2022 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. Enligt Kommunallagen (KL kap 5, § 9) så väljs nya ledamöter och ersättare till 
fullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.  
 
Eftersom Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och därmed ofta samma 
dagar som fullmäktige, så föreslås att fullmäktige istället hålls på onsdagar. 
 
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.    
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Forts. KSAU § 129 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 
Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 2/2, 9/3, 13/4, 
1/6, 14/9, 5/10, 9/11, 30/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 19/1, 23/2, 30/3, 18/5, (25/5), 8/6, 31/8, 21/9, 26/10, 16/11, 7/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 18/1, 22/2, 29/3, 17/5, 7/6, 30/8, 20/9, 25/10, 15/11 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2022;  
16/2, 23/3, 27/4, 15/6, 28/9, samt för nya fullmäktige preliminära datum 19/10, 23/11, 14/12. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning   
Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på 
sammanträdestider för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas 
sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att 
minska handläggningstiden.   
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget 
med hänsyn till detta. 

Bakgrund  
Ett förslag på sammanträdestider för 2022 är framtaget för Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen 
och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden i så 
stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas 
sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget 
med hänsyn till detta. Enligt Kommunallagen (KL kap 5, § 9) så väljs nya ledamöter 
och ersättare till fullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.  
 
Eftersom Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och därmed 
ofta samma dagar som fullmäktige, så föreslås att fullmäktige istället hålls på onsdagar. 
 
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har 
gjorts av sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att 
nämnderna måste hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är 
viktigt att sekreterarna vid behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har 
några nämnder och utskott möten även på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även 
Utbildningsnämnden.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan 
Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd 
och arbetsutskott på torsdagar.  
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid 
för beredning är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg 
kallelsen ska skickas samt då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och 
sekreterare.  
 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden.    

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
2/2, 9/3, 13/4, 1/6, 14/9, 5/10, 9/11, 30/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 19/1, 23/2, 30/3, 18/5, (25/5), 8/6, 31/8, 21/9, 26/10, 
16/11, 7/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 18/1, 22/2, 29/3, 17/5, 7/6, 30/8, 20/9, 25/10, 15/11 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa 
sammanträdestider i enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för 
facklig samverkan mellan utskott och nämnd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2022;  
16/2, 23/3, 27/4, 15/6, 28/9, 19/10, 23/11, 14/12 
 

Bilaga/Bilagor 

Sammanträdestider 2022 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 
Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul  
 

Skickas till 
Förvaltningschefer 
Nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef  Kommunchef 
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§ 137 

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022 

Diarienummer RS 2021-01992 

Beslut 

1. Regionfullmäktige sammanträder 22 februari, 12 april, 24 maj, 13-14 juni, 
11 oktober (avtackning), 25 oktober (nyvalda) och 29 november 2022. 

2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30. Tvådagarssammanträde 
börjar kl. 9.30 dag 1 och kl. 9.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina 
sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena. 

Regionstyrelsen kommer att behandla förslag till sammanträdesdagar för 
regionstyrelsen och utskott den 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-05-25 § 172 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-21 

Skickas till 

• Kommunerna i Västra Götaland 
• Samtliga nämnder och styrelser 

 



 

VP - verksamhetsplan 
DRUM – delregionala utvecklingsmedel 
DKR – delregionalt kollektivtrafikråd 

ÅRSHJUL 2021 

 

Direktion 25 mars i Bengtsfors 
• Tema: Stöd, omsorg och hälsa  
• Årsredovisning 2020 
• Workshop budget DRUM 
• Ägarsamråd med Innovatum 

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

AU 21 januari Direktion 11 februari i Uddevalla 
• Avstämning IK-plan 2020 
• Årlig uppdatering IK-plan 2021 
• Arvodesreglemente 2021 
• Revidering delegationsordning 
• Aktivitetsplaner 2021 
• DKR 
 

AU 11 mars 
 

 

AU 15 april 

Direktion 6 maj i Uddevalla 
• Tema: Kompetensförsörjning och 

utbildning 
• Information VP & budget 2022–2024 
• Revision årsredovisning 2020 
• Rapportering av avslutade projekt 
• Ägarsamråd med Gryning Vård 

AU 27 maj 

AU 26 augusti 

AU 7 oktober 

AU 18 november 

Direktion 9 december i Uddevalla 
• Tema: Digitalisering 
• Utvärdering av årets arbete 
• Årshjul 2022  
• Revision delårsbokslut 21-08-31 
• Årlig uppdatering policys och riktlinjer 
 

Direktion 28 oktober i Lysekil 
• Tema: Näringsliv, kultur och 

attraktionskraft 
• Delårsrapport 2101–2108 
• Beslut VP & budget 2022–2024 
• Beslut budget DRUM 2022 
• DKR 

 
 

 
 

Direktion 23 september i Uddevalla 
• Tema: Fysisk planering och hållbara 

transporter 
• Mötesdatum 2021 
• Ägarsamråd Mediapoolen AB 
• Årlig dialog riksdagspolitiker 

 
 

SKR: 27–28/1, 24–25/3, 21–22/4, 26–27/5, 16–
17/6, 15–16/9, 13–14/10, 24–25/11, 15–16/12 
 
BHU-pres: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 
BHU: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12 
 
Västkom AU: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 
Västkom: 2/2, 9/3, 1/6, 31/8, 5/10, 7/12 
 
SRO: 22/1, 26/2, 21/5, 2/7, 24/9, 19/11 
 
Kommundirektörer: 15/1, 26/2, 9/4, 21/5, 12–
13/8, 1/10, 12/11 
 

Direktion 17 juni i Munkedal 
• Tertialrapport 2101–2104 
• Förslag VP & budget 2022 - 2024 
• Återrapportering DRUM 2020  
• Förslag budget DRUM 2022  
• DKR 
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KSAU § 130 Dnr 2021/000619 

Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Kommunstyrelsens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att gallring av 
pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. 
 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. Detta 
framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken Ersättningsskanning. För 
handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller dokumenthanteringsplan 
antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70.   

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen förslag 2021-07-08 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet med denna från och 
med 2021-01-01. 
 
Kommunstyrelsen förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de samma 
endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring retroaktivt, och 
av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata gallringsbeslut.    
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-07-09 KA 2021/000619 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulrica Constin, ulrica.constin@sotenas.se 
Nämndsekreterare 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen 2021 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer 
för ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att 
digitalisera ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. 
Ersättningsskanning innebär att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till 
kommunen skannas in. Den digitala versionen ersätter därefter pappershandlingen som i 
sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det 
är dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Kommunstyrelsens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att 
gallring av pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden 
upprättade 2021 och senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess 
informationsinnehåll och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom 
respektive handlingstyp och kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och 
överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt har stor ekonomisk eller 
juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive 
handling ska finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och 
digital, endast digitalt eller endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt 
med gallringsbeslut för en eventuell pappershandling. 
 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare. Detta framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken 
Ersättningsskanning. För handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare 
gäller dokumenthanteringsplan antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70.   
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i 
enlighet med denna från och med 2021-01-01. 
 
Kommunstyrelsen förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de 
samma endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring 
retroaktivt, och av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs 
separata gallringsbeslut.    
   

Beslutsunderlag 
Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen förslag 2021-07-08 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare 
Administrativ chef 
 
 
 

  
Ulrica Constin Anna-Lena Höglund 
Nämndsekreterare Administrativ chef 

 
 



Förslag 2021‐07‐08 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sotenäs kommun 

Sotenäs kommuns dokumenthanteringsplan - Kommunstyrelsen 
Inom verksamhetsområde 1 Demokrati och ledning, 2 Verksamhetsstöd, 

3 Samhällsservice, 4 Samhällsbyggnad och 5 Trygghet och stöd 
Antagen av Kommunstyrelsen 2021-xx-xx § xx 



 
 

 
Antagen Kommunstyrelsen 2021-xx-xx § xx 

Hur hittar man i planen? 

Det enklaste sättet att hitta en handling eller en rubrik är genom sökfunktionen (Ctrl+F) i Adobe Reader. 
 

 
Inledning 
Enligt Sotenäs kommuns föreskrift om arkivvård, antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 69, ska dokumenthanteringsplaner upprättas för 
samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, 
upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur dessa hanteras. Planen ska ses över och revideras vid behov.  
Dokumenthanteringsplanen ger en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar. Planen är också ett sökredskap som 
ska kunna användas av både kommunens anställda och allmänheten. 
Dokumenthanteringsplanen är även underlag till den klassificeringsstruktur som handlingar diarieförs efter i dokument- och 
ärendehanteringssystemen. 
 
Ersättningsskanning 

Ersättningsskanning av handlingar får endast ske till ärenden skapade 2021 eller senare, oavsett vad som anges i kolumn Format, i enlighet med 
gallringsbeslut antagna i Riktlinjer för ersättningsskanning antagen av Kommunstyrelsen 2020-10-28 § 176. 
För ärenden skapade 2020 eller tidigare gäller dokumenthanteringsplan antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70, oavsett 
verksamhetsområde. 
  
Begrepp i kolumnerna 
VO, PG & P - är den punktnotation som används i klassificeringsstrukturen för att hierarkiskt och systematiskt ordna de rubriker som motsvarar 
verksamhetsområden (VO), processgrupper (PG) och processer (P). I dokument- och ärendehanteringssystemen används tre siffror (VO+PG+P) 
för att ange klassificering. 
Rubrik - är en benämning på handlingen som ofta tillkommer genom en aktivitet i en process.  
Bevaras/Gallras – Bevaras innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Gallras innebär att handling förstörs och därmed inte kan återsökas 
eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. Gallringsbara handlingar i elektronisk form gallras i systemet. Saknas det gallringsbeslut på 
en handlingstyp så är gallring inte tillåten. Rådgör istället med kommunarkivet om revidering av planen. 
Gallringsfrist – Anger när en handling som ska gallras tidigast får förstöras. 
Format – talar om i vilket format handlingen ska finnas. Anges papper får handlingen inte ersättningsskannas. Se rubrik Ersättningsskanning. 
Förvaras – anger vart handlingen arkiveras eller finns. 
Överlämnas till arkivmyndigheten – Anger när handlingar som ska bevaras ska levereras till kommunarkivet. Om inget anges ska en handling 
som ska bevaras överlämnas till arkivmyndigheten efter 10 år efter avslut. 



VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

1 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 1 Politiska partier och val
1 1 1 Administrera val Kartor och kodförteckningar för valdistrikt Bevaras Digitalt Valdatabas 

& server
När valet Vunnit laga 
kraft

Statistik, underlag Gallras Vid inaktualitet Digitalt Valdatabas
Förslag till ny valkretsindelning Bevaras Digitalt Ciceron När valet Vunnit laga 

kraft
Register över val- och förtidsröstningslokaler Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

VN arkiv
När valet Vunnit laga 
kraft

Planeringsunderlag till nästa val. Ingår i protokollet

Inventeringslista valmaterial Bevaras Digitalt Server När valet Vunnit laga 
kraft

Planeringsunderlag till nästa val.

Beställningslista valmaterial Bevaras Digitalt Server När valet Vunnit laga 
kraft

Planeringsunderlag till nästa val.

Packlistor - valmaterial respektive vallokal Bevaras Digitalt Server När valet Vunnit laga 
kraft

Planeringsunderlag till nästa val.

Uppföljning och utvärdering av valet Bevaras Digitalt Server & 
Ciceron

När valet vunnit laga 
kraft

Röstmottagning, lokaler, transporter med mera. 
Ligger till grund för planering av nästa val

Oanvänt valmaterial Gallras Enligt 
Valmyndighetens 
instruktioner

Papper VN arkiv

Förordnande av röstmottagare Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
VN arkiv

När valet Vunnit laga 
kraft

Ingår i valnämndens protokoll

Register över röstmottagare Gallras 10 år Digitalt & papper Server & VN 
arkiv

När valet Vunnit laga 
kraft

Närvarolistor Papper se kom. Skickas till löneenheten 
Inbjudan, utbildning Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Utbildningsmaterial, valmyndigheten Gallras Efter valet Digitalt Server
Kommunspecifikt utbildningsmaterial och lokala 
instruktioner för röstmottagare och kommunala bud

Bevaras Digitalt Server När valet Vunnit laga 
kraft

Kommunspecifikt informationsmaterial om 
förtidsröstning med mera till allmänheten

Bevaras Digitalt Server När valet Vunnit laga 
kraft

1 1 2 Genomföra val Rapport från valnämnden Bevaras Digitalt Ciceron När valet Vunnit laga 
kraft

Dagrapport röstmottagningsställe Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv Lämnas till länsstyrelsen

Kvitton avseende röster som tagits emot från posten Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

Ifyllda väljarförteckningar Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

Omslag med felaktigt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

Postfullmakter Gallras När valet vunnit laga 
kraft

Digitalt & papper Ciceron & 
VN arkiv

Omslag med korrekt ifyllda ytterkuvert för budröster Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

Kvittens röstlängd Gallras När valet vunnit laga 
kraft

Papper VN arkiv

Röstlängder som använts vid val Bevaras Papper VN arkiv När valet vunnit laga 
kraft

Kvitton leveranser av förtidsröster till valdistrikten Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

Omslag med tomma ytterkuvert från godkända 
budröster

Gallras Efter 
mandatperioden

Papper VN arkiv

* se rubrik Ersättningsskanning i inledningen Sida 1 av 33



VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Röstkort Gallras När valet vunnit laga 
kraft

Papper Destrueras genom bränning

Protokoll valdistrikt Gallras Lämnas till 
Länsstyrelsen

Papper

Resultatbilagor Gallras Lämnas till 
Länsstyrelsen

Papper

Omslag med röster Gallras Lämnas till 
Länsstyrelsen

Papper

Ankomstlista valnatten Gallras Vid inaktualitet Papper VN arkiv
Tillkännagivande onsdagsräkning (tid och plats) Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Sammanställning förtidsröster Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Protokoll valnämndens preliminära rösträkning Gallras Lämnas till 

Länsstyrelsen
Digitalt & papper Ciceron & 

VN arkiv
För sent inkomna brevröster Gallras När valet vunnit laga 

kraft
Papper VN arkiv

Blankett innehåll röd kasse Gallras Lämnas till 
Länsstyrelsen

Papper VN arkiv

1 1 3 Folkinitiativ Begäran genomföra folkomröstning Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

2 år lagen om kommunala folkomröstningar

Namnlistor Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

2 år

Rapport över antal röstberättigade Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tjänsteutlåtande Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 1 4 Partistöd Ansökan Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Uträkning av partistöd Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Skriftlig redovisning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Granskningsintyg Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 2 Politiskt beslutsfattande
1 2 1 Politiska beslut Protokoll Bevaras Digitalt & papper - 

se kommentar
Ciceron el. 
Vision samt 
närarkiv

2 år Om protokoll signeras fysiskt får detta inte 
ersättningsskannas. Fullständigt protokoll skrivs ut 
på arkivbeständigt papper och sätts i pärm närkansli 
samt diarieförs digitalt i årsakt.

Protokollsutdrag/beslut Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

Diarieförs i respektive ärende. Behöver inte vara det 
påskrivna exemplaret.

Filmer från webbsända Kommunfullmäktige Gallras 2 år Digitalt Server Förvaras externt

1 2 2 Offentlig dialog Medborgarförslag Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron el. 

Vision
2 år

1 2 3 Redovisa delegation Delegationsbeslut Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år Redovisas på sammanträde i lista

Lista redovisade delegationsbeslut Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

1 2 4 Tillfälliga politiska beredningar 
och styrgrupper 

Förslag om att tillsätta beredning eller politisk 
styrgrupp

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 2 5 Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från 
Länsstyrelsen

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Förslag från valberedningen Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Avsägelse av uppdrag från förtroendevald Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Begäran till Länsstyrelsen om ny ersättare Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Underrättelse från Länsstyrelsen om ny 
ledamot/ersättare i KF

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

* se rubrik Ersättningsskanning i inledningen Sida 2 av 33



VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

1 2 6 Initiativ från förtroendevalda Motion Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tjänsteskrivelse/yttrande Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Interpellation Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Interpellationssvar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Fråga Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 2 7 Återkoppla till förtroendevalda Anmälningsärenden/meddelanden Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år Diarieförs i respektive ärende, sammanställning 
redovisas på sammanträden 

Ej verkställda beslut Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år  

1 3 Överförmyndare                   
             

1 3 1 Dokumenthanteringsplan för överförmyndare Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Gemensam dokumenthanteringsplan för 
samverkande kommuner. Samverkande 
överförmyndare i åtta kommuner. I Sotenäs 
kommun bevaras ärenden av administrativ karaktär 
som förändring i delegationsordning, andra 
styrande dokument och val av överförmyndare. 
Dessa ärenden ligger under 1. Demokrati och 
ledning samt 2. Verksamhetsstöd. Handlingar som 
hör till uppdraget hanteras av överförmyndaren i 
verksamhetssystem och slutarkiveras 3 år efter 
avslutat ärende, i Sotenäs kommuns arkiv.

1 4 Verksamhetsledning
1 4 1 Styrande dokument Styrande dokument Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Planer, riktlinjer och Policy med mera

Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Strategier Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 4 2 Organisera och fördela arbete och 
ansvar 

Organisationsplan/beskrivning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Delegationsbeslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år T.ex. verksamhetschefernas delegation till ersättare 

vid ledighet.
Attest och utanordningsbehörighet (blankett) Bevaras Digitalt Ciceron 5 år
Attestliggare Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Attestförteckning/försättsblad pärm Gallras vid inaktualitet Digitalt Ciceron 5 år
Delegationsordning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 4 3 Samverka med personal och 
fackliga organisationer

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, 
individärenden MBL

Bevaras Papper Personakt löpande Personakt, personalavdelningen

Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, 
övriga ärenden som kan vara underlag för politiska 
beslut 

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Närarkiv, kansli, Ciceron

Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Protokoll Löneöversyn Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Närarkiv, kansli, Ciceron
Avtal/överenskommelse om lokal samverkan Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
2 år

Protokoll från central samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare

Bevaras Digitalt Ciceron Löpande Närarkiv, kansli

Kallelse med bilagor till möten och förhandlingar med 
samverkansgrupp

Gallras Digitalt 2 år Digitalt

Protokoll från lokal samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare

Bevaras Digitalt Ciceron Löpande Närarkiv, kansli, pärm

* se rubrik Ersättningsskanning i inledningen Sida 3 av 33



VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Protokoll/Minnesanteckningar från arbetsplatsträffar Gallras 2 år Digitalt Server Ej i v-system, på arbetsplatsens gemensamma 
katalog

Kollektivavtal Bevaras Digitalt Server

1 5 Planering och uppföljning 
av verksamheten 

1 5 1 Mål- och ekonomistyrning Redovisningsräkning kommunalekonomisk utjämning 
från Skatteverket 

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år (kommunalskatt, fastighetsavgift, 
kommunalekonomisk utjämning, LLS) statsbidrag 
under 2.4 

Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Investeringsbudget Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Budget, flerårsplan, verksamhetsplan samt mål Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket Gallras 10 år Papper Tjänsterum Om det handlar om till exempel skattesats och 

hamnar i KFs diarieförda handlingar.
Övrig dokumentation av vikt rörande budgetärendet Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Budget, arbetsmaterial Gallras vid inaktualitet Digitalt server
Budgetuppföljning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Handlingar om budgetuppföljning som behandlas i 

nämnd
Underlag för budgetuppföljning och delårsrapporter Gallras 2 år Digitalt server

Anvisningar inför bokslut och delårsbokslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Delårsrapport kommunen Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Bokslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år För nämnderna
Revisionsrapport av delårsbokslut och bokslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Årsredovisning, innefattar uppföljning av mål Bevaras Digitalt Ciceron 2 år För Sotenäs kommun
Protokollsutdrag m. bil. från kommunalförbund och 
kommunala bolag

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Kommunkoncern

Resultatöverföring investeringsanslag Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Årsbokslutsbilaga*) (specifikationer) Bevaras Digitalt Ciceron & 

server
2 år *)Anläggningsbilaga

Avstämning per balanskonto
Bokförings- och avstämningslistor
Engagemangsbesked

1 5 2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 5 3 Mäta verksamhetskvalitet Anvisningar för internkontroll, internkontrollplan Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Redovisning och uppföljning av internkontroll Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Sammanställning med enkätunderlaget Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Medarbetarundersökning

1 5 4 Säkra och förbättra 
verksamhetskvalitet

Plan Bevaras Digitalt Hypergene 2 år Till exempel personalförsörjningsplan

Uppföljningar av rutiner, dokumentation Bevaras Digitalt Samsa 2 år Avser uppföljning av t.ex. vårdarbetsrutiner
Uppföljning av folkhälsoavtal Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Kvalitetsgranskningar, protokoll och utvärderingar från 
fortlöpande uppföljning på verksamhetsnivå. 

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Protokoll och utvärdering bevaras och diarieförs.  
Underlag gallras efter 3 år, dock först efter att 
nästföljande granskning genomförts.

Åtgärdsplaner Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 5 5 Synpunkter och klagomål Synpunkt/klagomål Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Tjänsteskrivelse/svar Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

1 5 6 Anmäla enligt lag Anmälan om missförhållanden Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år Till exempel Lex Sarah.

Utredning/rapport Bevaras Digitalt Verksamh. 2 år
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron el. 

Vision
2 år

Beslut Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

1 5 7 Forum för 
samråd                                  

Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper

Bevaras Digitalt Server T.ex. skola-fritid, skola-näringsliv, skola-statliga 
myndigheter, skola- kommunala myndigheter

1 6 Tillsyn och Revision 
1 6 1 Revision och granskning Revisionsplan Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Revisionsreglemente 1.3.1 Styrande dokument
Revisionsrapport Bevaras Digitalt Ciceron & 

Vision
2 år

Revisionsberättelse Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

2 år

Beslut från Revisionen Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

2 år

1 6 2 Tillsyn från tillsynsmyndighet Meddelande om förestående inspektion Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Underrättelse om inkommen anmälan Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Begäran om uppgifter/yttrande Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Yttrande/svar Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Beslut/dom Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

1 7 Verksamhetsutveckling 
1 7 1 Utvecklingsprojekt Projektdirektiv Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Förstudie Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Projektplan/beskrivning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Projektorganisation Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Rutinmässig korrespondens Gallras Vid inaktualitet Digitalt enskild 

dator
Korrespondens som dokumenterar avgöranden, 
överenskommelser m.m. av långsiktig betydelse

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Minnesanteckningar från möten Gallras Vid inaktualitet Digitalt enskild 
dator

Bevaras om protokoll saknas

Delrapport Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Ekonomisk slutredovisning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Slutrapport Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 7 2 Samverka externt Överenskommelse Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Till exempel; 14 kommuner som samverkar i 
Fyrbodal. Samordningsförbundet väst. Tillväxt norra 
Bohuslän. Luft i väst. 

Minnesanteckningar Gallras vid inaktualitet Digitalt enskild 
dator

Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

2 år

1 8 Allmänna handlingar och 
arkiv

När det gäller enskilda (privata) arkiv och samlingar 
som kommunen tar hand om: se 10.3.

1 8 1 Post och postöppning Rutinbeskrivning för postöppning Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
postrum

Postöppningsfullmakt Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 
postrum

Skrivs på av alla anställda. Gallras när anställd eller 
förtroendevald slutat.

1 8 2 Lämna ut allmänna handlingar Inkommen begäran ta del av allmän handling. Kan vara 
telefonsamtal, e-post eller besök.

Gallras Digitalt Sekretessprövning görs, diarieförs ej

Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den 
maskad

Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Beslut/dom från Kammarrätten Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

1 8 3 Redovisa information och plan för 
dokumenthantering

Registerutdrag Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Arkivredovisning*) Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Arkivbeskrivning och arkivförteckning
Klassificeringsstruktur Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Dokumenthanteringsplan Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 8 4 Vårda och förvara arkiv Föreskrifter, riktlinjer och regler rörande arkiv se 1.4.1 samt 1.8.3

1 8 6 Hantera arkivleveranser Arkivförteckning Bevaras Papper Arkiv

1 8 7 Avhända allmänna handlingar Begäran om övertagande av handlingar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 8 8 Överlämna allmänna handlingar 
för förvaring

Avtal om lån/förvaring av handlingar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 8 9 Gallra allmänna handlingar Tjänsteskrivelse, förslag till gallring Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Senast antagen dokumenthanteringsplan är 
kommunens gallringsbeslut

Gallringslistor Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

1 9 Remisser, undersökningar och statistik
1 9 1 Externa remisser Remiss/begäran om yttrande Bevaras Digitalt Ciceron el. 

Vision
2 år

Yttrande/svar Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Beslut från remitterande organ Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

1 9 2 Externa undersökningar Enkäter, inkomna Gallras Digitalt se kom. Kan vara en länk
Enkätsvar, avgivet Gallras Digitalt se kom. Kan vara en länk

1 9 3 Statistik till andra myndigheter Begäran om uppgifter Se anm. Digitalt se kom. Statistik av intresse för den egna verksamheten 
bevaras. Övrig statistik gallras vid inaktualitet

Lämnade uppgifter Se anm. Digitalt se kom. Statistik av intresse för den egna verksamheten 
bevaras. Övrig statistik gallras vid inaktualitet

Sammanställningar, statistik Se kom. Digitalt se kom. 1 arkivex av den egna organisationens 
sammanställningar (motsv.) bevaras. Övriga gallras 
vid inaktualitet

1 10 Hantera kommunens 
varumärke

1 10 1 Kommunvapen Beställning av kommunvapen Bevaras Digitalt Ciceron Registreras hos PRV. 
Förslag från Riksarkivet, Statsheraldikern Bevaras Digitalt Ciceron
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Begäran om yttrande från Riksarkivets Heraldiska 
nämnd

Bevaras Digitalt Ciceron

Yttrande från Riksarkivets Heraldiska nämnd Bevaras Digitalt Ciceron Hos heraldiska ID 977, 21:239f, 22:255
Ansökan om registrering hos PRV Bevaras Digitalt Ciceron ansökn.nr PRV 410-0110/2003
Registreringsbevis från PRV Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
reg.nr PRV 410-0110/2003

Förfrågan om tillstånd att använda kommunens vapen Bevaras Digitalt Ciceron

Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
vapen

Bevaras Digitalt Ciceron

1 10 2 Grafisk profil Grafisk Manual Bevaras Digitalt Ciceron
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron

1 10 3 Varumärke Registrering av varumärke Bevaras Digitalt Ciceron Även kommunala bolag
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron Registrering  varumärke

Registrering aktiebolag
Ansökan om registrering hos PRV Bevaras Digitalt Ciceron
Registreringsbevis från PRV Bevaras Digitalt & papper Ciceron Patent och registreringsverket. 
Förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
varumärke

Bevaras Digitalt Ciceron

Beslut i förfrågan om tillstånd att använda kommunens 
varumärke

Bevaras Digitalt Ciceron

1 10 4 Utmärkelser Nomineringar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Till exempel Folkhälsopris

1 11 Representation
1 11 1 Särskild händelse och evenemang Inbjudan, deltagare Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Föreningar, näringsliv etc.

Representationslistor och registreringsförteckningar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Tackbrev och ordförandekorrespondens Bevaras Digitalt & papper Ciceron 2 år
Dokumentation från evenemang Gallras Vid inaktualitet Digitalt Intranät, 

hemsida, 
sociala 
medier

Redogörelse för evenemanget, fotografier, 
upptagningar

Representationsgåvor Bevaras Digitalt & papper Ciceron 2 år Gåvor till och från kommunen dokumenteras i bild 
eller dokumentform

Reglemente Bevaras Revideras Digitalt Ciceron

1 11 2 Vänortsutbyte Sotenäs kommun har inte vänortsutbyten
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 Verksamhetsstöd
2 1 Mötesadministration
2 1 1 Genomföra möten Kallelse Bevaras Digitalt Ciceron el. 

Vision
2 år

Närvarolista Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år Ingår i protokollet

Dagordning Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år Ingår i protokollet

Justeringsanslag Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

5 år Ingår i protokollet

2 1 2 Mötesplanering Sammanträdesplanering (kalender) Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Tjänsteutlåtande Bevaras Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 år

Inlämningstider för politisk behandling av ärenden Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron el. 
Vision

2 2 Administration av 
förtroendevalda

2 2 1 Registrera  förtroendevalda Förtroendemannaregister Bevaras Digitalt Troman
Avtal lån av surfplatta Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Medgivande om personuppgiftsbehandling Gallras Vid inaktualitet Papper Närarkiv

2 2 2 Ersättning och arvoden till 
förtroendevalda

Arvodesbestämmelser Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Arvodesunderlag (arvodeslistan, förrättningsrapporter, 
inkomstuppgifter, reseräkningar, etc.)

Gallras 10 år Digitalt Heroma Skickas till löneenheten

2 2 3 Utveckling av förtroendevaldas 
kompetens

Protokollsutdrag/beslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Program och inbjudan till externa kurser och 
konferenser

Gallras Vid inaktualitet Digitalt

Program och inbjudan till intern utbildning för nya 
förtroendevalda

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

2 3 Informera och 
kommunicera internt

2 3 1 Internt informationsmaterial Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server, 
intranät, e-
post

Informationsmaterial om verksamhet Bevaras Digitalt Server & 
intranät

2 år

2 3 2 Intern webb/intranät Handböcker/interna rutiner, regler Bevaras Digitalt Server & 
intranät

2 år 1 ex sparas vid större förändringar

Startsida/struktur Bevaras Digitalt Server & 
intranät

2 år Ta ut på papper årligen eller vid större förändringar

Webbsidor Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server & 
intranät

2 3 3 Projekt- och samarbetsytor på 
webben

Samarbetsytor Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server & 
intranät

Projektytor Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server & 
intranät
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 3 4 Direktkommunikation med 
medarbetare

Massutskick via e-post eller sms, informationsträffar Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server & 
intranät

2 4 Ekonomiadministration Närarkiv ekonomiavdelningen avser både källaren 
och arkiv på avdelningen

2 4 1 Kontoplan Kontoplan, inkl. kodförteckningar/kodplaner Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Slutgiltig för året lämnas till diariet

2 4 2 Leverantörsreskontra Rekvisition Gallras 10 år Digitalt Proceedo Förvaras tillsammans med faktura
Leverantörsfaktura Gallras 10 år Digitalt Proceedo Elektroniska fakturor finns i ekonomisystemet/e-

handelssystemet. Manuellt hanterade original finns 
i kommunarkivet.

Betalning till leverantör Gallras 10 år papper Tjänsterum

2 4 3 Kundreskontra Fakturaunderlag Gallras 10 år Papper Tjänsterum
Fakturafil Gallras 10 år Digitalt Server
Fakturajournal, bokföringsjournal Gallras 10 år Papper Närarkiv
Kundfaktura Gallras 10 år Digitalt Incit
Autogiroanmälan Gallras 2 år efter avslutad 

autogiro
Digitalt el. papper Server el. 

närarkiv
E-faktura anmälan Gallras 2 år Digitalt Server
Betalningspåminnelse till kund Gallras 10 år Digitalt Incit
Kravfil Gallras 2 år Digitalt Server
Inkassoärenden Gallras 2 år Digitalt Server
Bokföringsmässig avskrivning Gallras 10 år Digitalt Ciceron Delegationsbeslut el. verkställighet

2 4 4 Anläggningsreskontra Anläggningsreskontra Gallras 10 år Papper Närarkiv

2 4 5 Fakturera internt Interdebitering/kostnadsfördelning Gallras 10 år Papper Närarkiv
Bokföringsorder Gallras 10 år Papper Närarkiv

2 4 6 Löpande bokföring Huvudbok Bevaras Digitalt incit

2 4 7 Ekonomiska anspråk Ärenden om reducerad avgift Bevaras Digitalt Ciceron Bestridande av faktura, skadeståndskrav, 
försäkringsärenden, fodringar och avskrivning av 
fodringar

2 4 8 Taxering Moms- och arbetsgivardeklaration Gallras 10 år Papper Närarkiv
Underlag för ansökan om moms Gallras 10 år Papper Närarkiv
Ansökan momsersättning Gallras 10 år Papper Närarkiv
Skatteverkets utbetalnings- eller inbetalningsbesked Gallras 10 år Papper Närarkiv

Taxeringsvärden Gallras 10 år Papper Närarkiv
Skattereduktion Gallras 10 år Papper Närarkiv

2 4 9 Utbetalningar Det som ej omfattas av leverantörsreskontra Gallras 10 år Papper Närarkiv

2 4 10 Inbetalningar Det som ej omfattas av kundreskontra Gallras 10 år Papper Närarkiv

2 4 11 Kontantkassa Redovisning av kassa Gallras 10 år Papper Närarkiv
Babs-kvitton, kassakvitton Gallras 10 år Papper Närarkiv
Bankinsättningar Gallras 10 år Papper Närarkiv
Bevakningslistor för postgiro och bankgiro Gallras 2 år Papper Närarkiv

2 5 Finans- och 
skuldförvaltning

2 5 1 Förvalta finanser Ex. aktier och värdepapper Bevaras Digitalt institut, äldre se kommentar äldre värdepapper förvaras i kassaskåp på 
ekonomiavd.
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 5 2 Inkommande bidrag T.ex. energirådgivning el. utjämningsbidrag. Gallras 10 år Digitalt Ciceron
Uppgifter om bidragskriterier Bevaras Digitalt Ciceron
Ansökan Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron
Redovisning av statsbidrag Bevaras Digitalt Ciceron inkl. slutbesked

2 5 3 Inlån Se "Utlån"

2 5 4 Utlån Revers Bevaras Digitalt Ciceron
Delegationsbeslut Bevaras Digitalt Ciceron
Underlag för betalning Bevaras Digitalt Ciceron

2 5 5 Borgen Beslut från fullmäktige Bevaras Digitalt Ciceron Ärenden om kommunal borgen

2 5 6 Utdelningar och koncernbidrag Beslut om utdelning eller koncernbidrag Bevaras Digitalt Ciceron

2 5 7 Ägartillskott Beslut om ägartillskott Bevaras Digitalt Ciceron

2 6 Inköp och upphandling
2 6 1 Genomföra upphandling, förnyad 

konkurrensutsättning samt avrop 
i dynamiskt inköpssystem (DIS)

Annons och förfrågningsunderlag Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Öppningsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Utvärderingsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Tilldelningsbeslut Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Anbud, inte antaget Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Gallring eller återlämnande får ske tidigast efter 

fyra år från den dag avtalet slöts eller underrättelse 
om beslut att avbryta upphandlingen skickades ut. 
Handlingarna får inte gallras eller återlämnas om de 
har eller kan antas få betydelse för forskning eller 
förståelse av handlingar som bevaras. RA-FS 2013:1.

Anbud, antaget Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Ramavtal/avtal/kontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
2 år

2 6 2 Avropa från ramavtal

2 6 3 Inköp/Beställning Orderbekräftelse Gallras 10 år Digitalt Proceedo
Garantibevis Gallras Vid garantitidens 

upphörande
Papper Mottagare

Produktdokumentation Gallras Vid inaktualitet Papper Mottagare
Följesedel Gallras 2 år Digitalt Proceedo

2 7 Personaladministration
2 7 1 Rekrytera Annons Gallras Vid inaktualitet Digitalt Varbi

Intresseanmälningar Gallras rullande 12 mån Digitalt Varbi
Ansökningar, ej erhållen tjänst Gallras 2 år Digitalt Varbi Pga möjligheten att överklaga enligt § 23 i lag om 

förbud mot diskriminering
Utlåtande från rekryteringskonsult Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server Anställande chef
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Bevaras Digitalt Varbi

2 7 2 Anställa Anställningsavtal Bevaras Digitalt & papper Winlas & 
personakt

löpande

Introduktionsprogram för nyanställda Bevaras Digitalt Server
Sekretessavtal Bevaras Papper personakt löpande
Kvittenser för tjänstelegetimation Gallras När anställd slutar se kom. SML-IT
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 7 3 Bemanning och ledigheter Ansökan/beviljad om tjänstledighet och semester Bevaras Digitalt Heroma 2 år

2 7 4 Administrera anställningar Ändra anställningsform Bevaras Digitalt & papper Winlas, 
heroma & 
personakt

löpande Nytt anställningsavtal

Bisysslor Bevaras Digitalt Heroma löpande
Behörighetsgivande intyg och betyg, studieintyg Bevaras Papper personakt löpande gällande lärarbehörigheter

2 7 5 Personalhälsa Rehabiliteringsutredning Bevaras Digitalt heroma löpande vid avslut av anställning arkiveras heroma i 
pappersformat

Arbetsförmågebedömning Bevaras Papper personakt löpande
Sjukanmälan Gallras 2 år Digitalt heroma
Läkarintyg Gallras 2 år Digitalt heroma vid behov beroende på orsak till intyget
Omplaceringsutredning Bevaras Papper personakt löpande
Tillbudsanmälan Bevaras Digitalt KIA 2 år
Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan Bevaras Digitalt KIA 2 år
Anmälan och handlingsplan om diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling

Bevaras Digitalt KIA löpande

2 7 6 Utbildning och utveckling Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal Gallras När nytt dokument 
är upprättat

Digitalt Heroma

Lönesamtal Gallras När nytt dokument  
är upprättat

Digitalt Heroma

Utbildningsstöd Bevaras Digitalt Heroma
Kursmaterial Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server respektive avdelning

2 7 7 Disciplinåtgärder för personal Kallelse Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server papper till anställd, digitalt till fack.repr.
Skriftlig varning Bevaras Papper personakt löpande
Polisanmälan Bevaras Papper personakt löpande

2 7 8 Uppvakta personal Register över gåvor Bevaras Digitalt heroma 25-åring noteras i winlas

2 7 9 Avsluta anställning Arbetsgivarintyg Gallras 1 år Digitalt heroma Hanteras av löneenheten
Beslut om avgångsvederlag Bevaras Papper personakt
Entledigande, egen uppsägning Bevaras Digitalt & papper winlas & 

personakt
Ansökan om pension och entledigande Bevaras Digitalt & papper winlas & 

personakt
LAS-varsel, resultat i ej avslut Gallras 2 år Papper personakt Löpande
Varsel om uppsägning Bevaras Digitalt & papper Winlas & 

Heroma
Löpande Papper till anställd

Ansökan om företrädesrätt och svar Gallras Vid inaktualitet Digitalt Winlas & 
Heroma

2 8 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

2 8 1 Arbetsmiljö-/skyddsrond Skyddsrondsprotokoll med handlingsplan Bevaras Digitalt KIA 5 år

2 8 2 Utreda arbetsmiljö Beslut från arbetsmiljöverket Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Gallras När ny ansvarig har 

utsetts
Papper personakt löpande

Konsekvensanalys el. riskbedömningar av 
arbetsmiljöeffekter

Bevaras Digitalt KIA 5 år

Sjukfrånvarostatistik Bevaras Digitalt Heroma & 
Hypergene

Sammanställning av tillbud, olycksfall och arbetsskador Digitalt KIA
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 9 Löneadministration
2 9 1 Registrera tjänstgöring och lön Lönelistor Bevaras Digitalt Heroma

Friskvårdsersättningar Bevaras Digitalt Heroma
Kostavdrag Gallras 2 år Papper Löneenhet
Ersättningar, tex traktramente och reseräkningar Bevaras Digitalt Heroma För kvitto i samband med resor sparas origninalet i 

1 år av den anställde.
Kontrolluppgifter Bevaras Digitalt Heroma
Löneunderlag Gallras 2 år Digitalt & papper Heroma & 

Löneenhet
Avser även semesterväxling

Signallistor Gallras 2 år Digitalt & papper Heroma & 
Löneenhet

Retroaktiv lön (listor) Gallras 2 år Digitalt Heroma
Skatter (jämkningar) Gallras 10 år Digitalt & papper Heroma & 

Löneenhet
A-skattsedel på papper för nyanställda

2 9 2 Beräkna lön, arvoden och 
ersättningar

Arbetstidsschema Bevaras Digitalt Heroma

Flextidstidssaldo & tidsstämplingar Bevaras Digitalt Heroma
Ledighetsansökningar Bevaras Digitalt Heroma
Underlag arb.giv.intyg Bevaras Digitalt Heroma

2 9 3 Utmäta lön Utmätning i lön Gallras Vid inaktualitet Papper Löneenhet

2 9 4 Återkräva lön Underlag till återbetalning löneskulder Gallras 2 år Papper Löneenhet Skickas till ekonomi
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 10 Pension
2 10 1 Pensioner Pensionsbrev Bevaras Digitalt Skandia Löpande

Pensionslösningar avtal om särskilda Bevaras Papper Löneenhet & 
personakt

Löpande

Löneväxling underlag Bevaras Papper Söderberg & 
Partner

Återkrav av pension Bevaras Papper Löneenhet & 
personakt

1 år

2 11 IT och telefoni
2 11 1 Införa system Planering Bevaras Digitalt Support-

portal
Förstudie Bevaras Digitalt Support-

portal
Rutin för införande av system Bevaras Digitalt Support-

portal

2 11 2 Förvalta system Förvaltningsplan för system Gallras När ny plan har 
upprättats

Digitalt Support-
portal

Informationsklassning Gallras När ny klassning har 
gjorts

Digitalt Support-
portal

Systemdokumentation (verksamhet, förståelse och 
teknisk dokumentation)

Bevaras Bevaras Digitalt Support-
portal

SITHS-kort Gallras När anställningen 
har upphört

Digitalt Support-
portal

2 11 3 Teknisk infrastruktur Dokumentation om teknisk infrastruktur Bevaras Digitalt Support-
portal

2 11 4 Telefoni och växel Dokumentation för telefoni, växelsystem Bevaras Digitalt Support-
portal

Beställning av telefoni Gallras Vid inaktualitet Digitalt Support-
portal

Blankett för beställning Gallras När anställningen 
har upphört

Digitalt Support-
portal

Uppgifter om telefon kopplad till anställning Gallras När anställningen 
har upphört

Digitalt Support-
portal

Korrespondens Gallras Vid inaktualitet Digitalt Support-
portal

2 11 5 Support/helpdesk Gallras Vid inaktualitet Digitalt Support-
portal

2 12 Fordon och materiel

2 12 1 Fordon Fordonsplan/register över fordon Gallras Revideras Digitalt Server Räddningstjänstens kontor
Körjournal/färdskrivarblad Gallras 2 år Papper Tjänsterum Räddningstjänstens kontor
Kvitton, bränsle och tillbehör Gallras 10 år Papper Tjänsterum Räddningstjänstens kontor
Besiktningsprotokoll Gallras 2 år Papper Tjänsterum Räddningstjänstens kontor
Registerbevis Gallras Vid inaktualitet Papper Tjänsterum Räddningstjänstens kontor
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

2 13 Interna servicefunktioner

2 13 1 Transportmedelsbokningar Bokningar Gallras Vid inaktualitet Digitalt Traka

2 14 Tillagnings- och 
mottagningskök

2 14 1 Planera och förbereda måltider Matsedlar, näringstabell. Även de matsedlar som kan 
finnas för specialkost, vegetarisk kost etc. 

Bevaras Digitalt Server & 
kostdata-
system

Matsedlarna för skolan och äldreomsorgen 
publiceras på hemsidan

Prislistor för gäster Gallras vid inaktualitet Digitalt Server
Beställning av mat Gallras Vid inaktualitet Digitalt Kostdata-

system
Leveranslistor Gallras Vid inaktualitet I köket på respektive 

anläggning
Pärm 
anläggning 
& proceedo

Specialkost, intyg om Gallras Vid inaktualitet Papper Pärm 
anläggning

Specialkost & anpassad kost; ansökan om Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server Ansökan via Artwise
Statistik Bevaras Digitalt Server & 

kostdata-
system

Mjölkstöd från EU Gallras 10 år Digitalt Server
Information om allergier enligt märkningslagen Gallras Vid inaktualitet Papper Resp. Kök

3 SAMHÄLLSSERVICE 
3 1 Borgerliga ceremonier 
3 1 1 Borgerlig vigsel Förordnande av vigselförrättare Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Länsstyrelsen är huvudman

Hindersprövning - intyg Gallras efter vigsel Papper Tjänsterum Original till Lst efter vigsel
Vigsel - intyg Gallras efter vigsel Papper Tjänsterum Original till Lst efter vigsel
Protokoll Gallras 2 år Digitalt Server Kopior sändes till Lst årligen
Förslag till vigselförrättare Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Vigselbevis - mall Bevaras Digitalt Server
Årlig statistik Bevaras Digitalt Ciceron 1 år

3 1 2 Borgerlig begravning Förordnande av begravningsombud Bevaras Digitalt Ciceron Länsstyrelsen är huvudman 
Förslag till begravningsombud Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron

3 2 Konsumentstöd och 
rådgivning 

3 2 1 Konsumentrådgivning Statistiksammanställning Bevaras Tjänsten tillhandahålls av extern utförare

3 2 2 Budget- och skuldrådgivning Ärenden om budgetrådgivning Gallras 1 år Digitalt Boss Arbetet dokumenteras i verksamhetssystem för 
rådgivning

Ärenden om skuldrådgivning (inte prövade enligt 
skuldsaneringslagen)

Gallras 5 år Digitalt Boss

Statistisk sammanställning Bevaras Digitalt Boss

3 2 3 Skuldsanering Ärenden om skuldsanering (prövade enligt 
skuldsaneringslagen)

Gallras 5 år Digitalt Boss Arbetet dokumenteras i verksamhetssystem för 
rådgivning

Statistisk sammanställning Bevaras Digitalt Boss
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

3 3 Medborgarservice  
3 3 1 Hantera frågor Rutinmässiga förfrågningar, snabba svar och 

hänvisningar
se kom. Kan vara ett samtal eller muntligt ställd fråga. 

Rutinmässiga frågor på e-post till service-center 
gallras. Synpunkter vidarebefordras till sekreterare, 
se 1.5.5

3 4 Extern information och 
kommunikation

3 4 1 Ge kommuninformation Webbplats Bevaras Digitalt Ciceron & 
intranät

Startsidan och strukturen skrivs årligen ut på 
papper och diarieförs

Kommunalrådets och kommunchefens nyhetsbrev Bevaras Digitalt Server & 
intranät

Folkhälsonytt Bevaras Digitalt Ciceron & 
intranät

Publikationer Bevaras Digitalt Ciceron & 
intranät

I regi av Sotenäs kommun, arkivera ett exemplar

3 5 Tillstånd och tillsyn för 
näringsliv och föreningar

3 5 1 Tillstånd och tillsyn för 
alkoholservering 

Ansökan om serveringstillstånd Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år Samtliga handlingar rörande tillfälligt 
serveringstillstånd gallras efter 5 år. Handlingar 
rörande permanent serveringstillstånd bevaras. 

Arbetsmaterial Gallras vid inaktualitet Digitalt AlkT & 
server

Remisser, yttrande, korrespondens, 
registreringsbevis, ekonomihandlingar med mera.

Beslut på ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Beslut om nedläggande av ansökan Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Tillståndsbevis Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Tjänsteutlåtande Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Beslut Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Återkallelsebeslut av serveringstillstånd Bevaras Digitalt Ciceron & 
AlkT

2 år

Anmälan om provsmakning Gallras 5 år Digitalt AlkT 2 år
Anmälan om ändrade ägarförhållanden Bevaras Digitalt Ciceron & 

AlkT
2 år

Anmälan om utsedda serveringsansvariga Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron & 
AlkT

Kan gallras när nya serveringsansvariga har utsetts

Restaurangrapporter Gallras 10 år Digitalt AlkT
Anmälan om kryddning av egen snaps Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron & 

AlkT
Anmälan av försäljning av öl klass 2 Gallras När verksamheten 

har upphört
Digitalt Ciceron & 

AlkT
Tillsynsplan Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Tillsynsärenden som leder till åtgärd Bevaras Digitalt Ciceron & 

AlkT
Innehåller t.ex. anmälan, beslut, dom, 
tillsynsrapport, utredning och yttranden

Tillsynsärenden som inte leder till åtgärd Gallras 5 år Digitalt Ciceron & 
AlkT
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

3 5 4 Tillstånd och kontroll av 
lotteriverksamhet 

Ärenden om lotteritillstånd Bevaras Digitalt Ciceron Ansökan, delegationsbeslut

3 6 Arbetsmarknad och 
sysselsättning

3 6 1 Stöd och samordnade insatser för 
anställbarhet och personlig 
utveckling

Remiss Gallras 2 år efter avslutad 
åtgärd. 

Digitalt AMEa Från Individ och familjeomsorgen. Personakt, födda 
5,15,25 undantas från gallring. 

Överenskommelse med arbetsförmedlingen eller 
kommunen om praktik. 

Gallras 2 år efter avslutad 
åtgärd. 

Digitalt & papper AMEa & 
närarkiv

Personakt, födda 5,15,25 undantas från gallring

Beslut om arbetsträning och arbetspraktik Gallras 2 år efter avslutad 
åtgärd. 

Digitalt AMEa Från arbetsförmedlingen. Personakt, födda 5,15,25 
undantas från gallring

Beslut om lönestöd och personligt biträde Gallras 2 år efter avslutad 
åtgärd. 

Digitalt AMEa Från arbetsförmedlingen. Personakt, födda 5,15,25 
undantas från gallring

Kartläggning Gallras 2 år efter avslutad 
åtgärd. 

Digitalt AMEa På arbetsmarknadsenheten. Personakt, födda 
5,15,25 undantas från gallring.

Betyg Gallras 5 år efter sista 
anteckning

Digitalt AMEa Medhavda betyd inför praktik eller arbetsträning. 
Personakt, födda 5,15,25 undantas från gallring

Anvisning om kommunplacering från migrationsverket. Bevaras Digitalt AMEa personakt, födda 5,15,25 undantas från gallring

Återkallad anvisning om kommunplacering från 
Migrationsverket

Bevaras Digitalt AMEa

Ansökan om stadsbidrag Bevaras Digitalt Ciceron se 2.5.2 Inkommande bidrag
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
1.6.3

Beslut från Migrationsverket Bevaras Digitalt Ciceron Exempel: tomhyror.
Licenser Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Hyresavtal Gallras 2 år efter 

avtalstidens slut
Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Elavtal Gallras 2 år efter 

avtalstidens slut
Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv

3 7 Näringsliv 
3 7 1 Näringslivsutveckling Näringslivsstrategi Bevaras Digitalt Ciceron

Handlingsplan Bevaras Digitalt Ciceron
Remissvar Bevaras Digitalt Ciceron
Inbjudningar till nätverksträffar Gallras Omedelbart Digitalt Server
Nyhetsbrev Gallras 5 år Digitalt Server
Protokoll, Näringslivsråd Bevaras Digitalt Ciceron
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv

3 8 Turism
3 8 1 Besöksnäringsutveckling Besöksnäringsstrategi Bevaras Digitalt Ciceron

Egenproducerade trycksaker Gallras 5 år Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Se 1.4.1 Styrande dokument

Inbjudningar till nätverksträffar Gallras Omedelbart Digitalt Server

3 8 2 Turistbyrå och turistinformation Handlingsplan för Infopoints Gallras 5 år Digitalt Ciceron

Avtal om Infopoints Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Information till nyanställda Gallras 5 år Digitalt Server
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

3 9 Stiftelser, fonder och 
donationer

3 9 1 Stiftelser Ansökningshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron Stiftelser egen juridisk person
Sammanställning över sökanden Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut av stipendiater Bevaras Digitalt Ciceron
Ansökan och beslut om utbetalning Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut med motiveringar Bevaras Digitalt Ciceron
Bedömningskriterier Bevaras Digitalt Ciceron
Förteckning över fördelning av premier och stipendier Bevaras Digitalt Ciceron

Stiftelseförordnande Bevaras Digitalt Ciceron
Protokoll, stipendiekommittéer eller motsvarande Bevaras Digitalt Ciceron

Villkor för premier och stipendier, t.ex. urkunder Bevaras Digitalt Ciceron
Huvudbok Bevaras Digitalt Ciceron
Bokslut, inkl. Revisionsberättelse Bevaras Digitalt Ciceron
Verifikationer Gallras 10 år Digitalt Incit
Val av representanter i stiftelse Bevaras Digitalt Ciceron

3 9 2 Fonder Ansökningshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron
Sammanställning över sökanden Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut av stipendiater Bevaras Digitalt Ciceron
Protokoll, kommittéer eller motsvarande Bevaras Digitalt Ciceron
Villkor för premier och stipendier, t.ex. urkunder Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut med motiveringar Bevaras Digitalt Ciceron
Bedömningskriterier Bevaras Digitalt Ciceron
Förteckning över fördelning av premier och stipendier Bevaras Digitalt Ciceron

Huvudbok Bevaras Digitalt Ciceron
Bokslut, inkl. Revisionsberättelse Bevaras Digitalt Ciceron
Ansökan och beslut om utbetalning Bevaras Digitalt Ciceron

3 9 3 Donationer Ansökningshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron
Sammanställning över sökanden Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut av stipendiater Bevaras Digitalt Ciceron
Protokoll, kommittéer eller motsvarande Bevaras Digitalt Ciceron
Villkor för premier och stipendier, t.ex. urkunder Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut med motiveringar Bevaras Digitalt Ciceron
Bedömningskriterier Bevaras Digitalt Ciceron
Förteckning över fördelning av premier och stipendier Bevaras Digitalt Ciceron

Huvudbok Bevaras Digitalt Ciceron
Bokslut, inkl. Revisionsberättelse Bevaras Digitalt Ciceron
Ansökan och beslut om utbetalning Bevaras Digitalt Ciceron
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

3 10 Bidrag till externa aktörer
3 10 1 Bidrag till organisationer etc Ansökan Bevaras se kom. Föreningar 10.9.2                                                         

Kulturminnesmärkta byggnader 4.5.10 Behandla 
förfrågningar från externa aktörer som ej omfattas 
av ordinarie verksamhetsspecifika bidragsformer, 
som socialt versamma organisationer, byalag, 
friskolor och kommuner/ myndigheter.

Beslut Bevaras Digitalt Ciceron

4 SAMHÄLLSBYGGNAD
4 1 Lantmäteri och kartarbete 
4 1 1 Bilda fastighet Ansökan om förrättning Bevaras Digitalt Ciceron 10 år Alla typer av förrättningar. Ex. avstyckning, 

fastighetsreglering, sammanläggning, 
klyvningsförrättning, fastighetsbestämning, 
legaliseringsförrättning, anläggningsförrättning, 
ledningsförrättning.

Förrättningsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron Vi är inte arkivhållare och behöver därför inte 
arkivera handlingar. Tjänsteanteckningar bevaras 
om det medför något i ärendet. 

Tjänsteskrivelse Bevaras 10 år Digitalt Ciceron
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron
Mätdata Bevaras Digitalt Geosecma Samla geografisk information och kartor. Geosecma 

internwebben, dessa kartor heter lite annorlunda. 

Flygbilder Bevaras Digitalt Geosecma Detta gäller både digital bilder samt kontaktkopior

Ortofotokartor Bevaras Digitalt Geosecma Grunddata för varje nyframställt ortofoto.
Adresskartor eg. turistkarta etc. Bevaras Digitalt Geosecma Karta som redovisar aktuella adresser, gator, vägar 

och kvarter. Dessutom innehåller den 
fastighetsindelning och offentliga byggnader samt 
gatu- och vägnummer

Grundkarta Bevaras Digitalt Geosecma Ursprung, primärkartan. Ta fram grundkarta som 
juridiskt underlag vid bygglov, då situationsplan och 
detaljplan ska upprättas. Innehåller byggnader, 
fastighetsgränser, rättigheter, höjdkurvor, träd, 
häckar, vägar, vägkanter m.m. 

Nybyggnadskartor Bevaras Digitalt Vision Skapa nybyggnadskarta i samband med 
nybyggnation. Juridiskt upprättad karta med 
redovisning av detaljplan. Innehåller uppdaterad 
primärkarta, fastighetsdata, uppgifter från 
detaljplan, avvägda markhöjder m.m. 

Primärkarta/ baskarta Bevaras Digitalt Geosecma Den digitalt lagrade primärkartan är kommunens 
storskaliga karta som detaljerat och med god 
lägesnoggrannhet redovisar grundläggande 
förhållanden på marken. Kartan innehåller 
fastighetsgränser (tomtgränser) och 
fastighetsbeteckningar, gator med namn och 
adresser, gång- och cykelvägar, byggnader, staket, 
belysningsstolpar, höjdkurvor m.m. Använd 
baskartan för detaljerad planering och projektering 
samt som underlag till nybyggnadskartor, 
förättningskartor/tomtkartor och 
ledningsdokumentation.

Registerkartor/fastighetsindelningskartor Bevaras Digitalt Geosecma Använda registkartan för att redovisa aktuell 
fastighetsindelning samt adresser.
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Stormnätskartor (mätpunkter) Bevaras Digitalt Geosecma Använda stormnätskarta för att redovisa var 
befintliga mätpunkter och höjdfixar finns belägna i 
kommunen. 

Översiktskartor Bevaras Digitalt Geosecma Hålla kartor över gatunamn, adressnummer och 
platsnamn uppdaterade. 

Områdeskartor Bevaras Digitalt Geosecma Hålla kartor över församlingar, stadsdelar eller 
trakter uppdaterade.

4 1 2 Namnsätta kvarter, gator och 
allmänna platser 

Skrivelse/brev (om ändring ) Bevaras Digitalt Ciceron

Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Namnförslag Bevaras Digitalt Ciceron
Tävlingsbidrag Bevaras Digitalt Ciceron
Sammanställning Bevaras Digitalt Ciceron
Utredning Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron

4 1 3 Adressätta Dokumentation om Bevaras Digitalt Ciceron

4 2 Fysisk planering
4 2 1 Hantera översiktsplaner Upprätta översiktsplan/fördjupning av 

översiktsplan/tillägg till översiktsplan. Här ingår även 
upphävande och överklagande.

Digitalt Ciceron & 
Vision

Upprätta översiktsplan/fördjupning av 
översiktsplan/tillägg till översiktsplan. Här ingår 
även upphävande och överklagande.

Aktuallitetsprövning Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Protokollsutdrag Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Tjänsteskrivelser Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Beslut om samråd (protokollsutdrag) från KS Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Samrådshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Missiv (infobrev) Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Remisslista Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Annonsering Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Mötesanteckningar med deltagarlista från 
samrådsmöte

Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Yttranden/inkomna skrivelser under samrådstiden Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Samrådsredogörelse Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Beslut Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Utställning Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Yttranden/inkomna skrivelser under utställningstiden Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Tjänsteutlåtande (utställning) Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Översiktsplan (antagen) Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Avbrutna planärenden Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

4 2 2 Hantera 
detaljplaner/områdesbestämmels
er/ upphäva planer

Plankostnadsavtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
Vision & 
närarkiv

Här ingår även upphävande och överklagande, 
områdesbestämmelser

Ansökan med bilagor Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Beslut Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Behovsbedömning med motiverat ställningstagande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Miljökonsekvensbeskrivning Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Missiv (informations-/följebrev) Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Fastighetsförteckning Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Remisslista Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Program Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Samrådshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Inkomna samrådsyttranden Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Samrådsredogörelse Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

granskningshandlingar/utställningshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Annonsering - notis Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Kungörelsegranskning Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Inkomna yttranden Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Utskick efter utlåtande till de som inte fått sina 
synpunkter besvarade synpunkter

Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Antagande handlingar, Plankarta med bestämmelser, 
Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning 
illustrationskarta

Bevaras Digitalt Ciceron & 
Vision

Avbrutna planärenden Gallras 10 år Digitalt Ciceron & 
Vision

4 3 Hantera fastigheter
4 3 1 Förvärva fastighet Köpekontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

Närarkiv
Lagfartshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron
Lantmäterihandlingar Bevaras Digitalt Ciceron & 

Geosecma
Servitutsavtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

Närarkiv
Fastighetsregister Bevaras Digitalt Geosecma
Försäljningshandlingar Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

Närarkiv
Fastighetsdossié Bevaras Digitalt Ciceron
Fastighetsbeskrivning Bevaras Digitalt Ciceron
Fastighetstaxering Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Försäkringshandlingar Se 5.6.2 Egendomsförsäkringar
Besiktningsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron
Avtal kring fastighet Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

Närarkiv

4 3 2 Mark och exploatering Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Markutvecklingsprojekt, utredningar Ex 
exploateringsavtal, garanti och borgensavtal och 
planeringsavtal.

Register över förköp Gallras 5 år Digitalt Ciceron
Anmälan om förköp Gallras 5 år Digitalt Ciceron
Kopior på köpehandlingar Gallras 5 år Digitalt Ciceron
Lantmäterihandlingar Bevaras Digitalt Ciceron & 

Geosecma
Förköpsavstående Bevaras Digitalt Ciceron
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron
Handlingar som skickas in till Inskrivningsmyndigheten Bevaras Digitalt Ciceron

Överklagan av förköpsrätt Bevaras Digitalt Ciceron
Köpekontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Lagfartshandlingar Bevaras Digitalt Ciceron
Köpebrev Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Kartor Bevaras Digitalt Geosecma

4 3 3 Försälja fastighet Tomtköregister Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server Tomtköregistret är ett arbetsmaterial som ständigt 
ändras. Ansökan om plats i tomtkö tas emot från 
privatperson. 

Anhållan om tomt Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server Erbjud lediga tomter till intresserade 
privatpersoner. Intresserade fyller i blankett. 
Anhållan används som underlag vid utdelning. 

Tilldelningsbeslut tomt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
pärm

Behålls tillsammans med köpekontrakt. Skicka 
faktura på handpenning. Originalen skickas till 
kunden.

Fakturaunderlag till ekonomiavdelningen se ekonomiavdelningen 2.4.3
Köpekontrakt med bilagor Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Efter att handpenning är betald. Köparen behåller 
ett ex av köpekontraktet.

Köpebrev Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

När slutfakturan är betald skriv och signera 
köpebrev till banken som lämnar över det till 
köparen. Banken skickar tillbaka kopia av köpebrev 
påskrivet av köparen.

Taxa försäljning av mark Bevaras Digitalt Ciceron 10 år
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Markanvisning Bevaras Digitalt Ciceron

4 3 5 Nyttjanderätt för fastighet Ansökan Bevaras Digitalt Ciceron
Värdering Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Uppsägning av arrende Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Delgivningskvitto Bevaras Digitalt Ciceron
Förfrågan från arrendator om kommunen vill förvärva 
byggnaden

Bevaras Digitalt Ciceron

Yttrande/skrivelse Bevaras Digitalt Ciceron
Köpekontrakt med bilagor Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Köpebrev Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
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Gallras/ 
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Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Upprätta avtal gällande tomträtt, förättningar och 
avtal med försvaret.

Register över servitut Bevaras Digitalt Geosecma
Ansökan med bilagor om avtalsservitut Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut om att utplåna servitut Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Register över tomträttsavtal Bevaras Digitalt Geosecma
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt Ciceron

4 4 Lovgivning och dispenser
4 4 1 Förhandsbesked, bygglov, 

rivningslov, marklov samt 
anmälningspliktiga åtgärder

Ansökan/anmälan med ritningar, beskrivningar och 
andra uppgifter som behövs för prövningen samt 
anmälan kontrollansvarig och handlingar för 
startbesked.

Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Hantera ansökningar om förhandsbesked, bygglov, 
rivningslov, marklov inklusive byggprocessen i 
sådana ärenden samt anmälningar avseende 
åtgärder som inte kräver lov. (9 och 10 kap PBL)

Bekräftelse på mottagen ansökan/anmälan via mejl Gallras När ärendet avslutas Digitalt Vision

Begäran om komplettering Gallras När ärendet avslutas Digitalt Vision Gäller inte beslut om föreläggande att inlämna 
komplettering

Mottagningsbevis (att ansökan/anmälan bedömts 
komplett för en prövning

Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

BN ska kunna visa att lagstadgat mottagningsbevis 
skickats

Underrättelser Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

T ex underrättelser till grannar och 
prövningsfastighetens ägare

Yttranden och remissvar Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Kommunicering Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Beslut Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Huvudbeslut samt alla andra beslut, t ex 
startbesked, slutbesked, beslut om föreläggande 
om komplettering, beslut om kompletterande 
villkor, byte av kontrollansvarig etc. Beslut att 
avskriva en anmälan/ansökan som återtagits samt 
beslut att avvisa en ansökan/anmälan som inte har 
kompletterats enligt föreläggande

Fakturaunderlag Gallras 2 år Digitalt Vision
Expediering Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 

getts och ärendet 
avslutats.

Expediering per post beroende på beslutets utfall

Underrättelse om beslut Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Expediering per post beroende på beslutets utfall

Överprövning Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Överklaganden, förelägganden från överprövande 
myndighet att inkomma med yttrande samt 
yttranden och beslut/dom.

Tjänsteanteckningar Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Mejl, telefonsamtal, besök etc

Protokoll samt kallelser till sammanträden Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

Tekniskt  samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd 
samt övriga sammanträden

Handlingar för slutbesked Bevaras Digitalt Vision När slutligt slutbesked 
getts och ärendet 
avslutats.

T ex utlåtande KA, intyg från sakkunnig, 
brandskyddsdokumentation etc
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Överlämnas till 
arkivmyndigheten
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4 4 2 Tillsyn och föreläggande rörande 
fastigheter

Handlingar som initierat ärendet Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats. Byggnadsnämndens tillsyn enl 11 kap PBL

Protokoll och dokumentation från tillsynsbesök Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Underrättelser Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Yttranden Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Kommunicering Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Tjänsteskrivelse/ utlåtande, underlag till nämnd Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Beslut Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Delgivning av beslut Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Överprövning Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats. Överklaganden, förelägganden från överprövande 

myndighet att inkomma med yttrande samt 
yttranden och beslut/dom.

4 4 3 Dispenser Ansökan med handlingar Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats. Hantera dispens efter prövning utifrån Miljöbalken. 
Detta kan gälla strandskydd, naturskyddstillstånd 
mm. 

Utskick Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Yttrande Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Beslut Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Underrättelser om beslut Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Lista över expediering Bevaras Digitalt Vision När ärendet avslutats.
Information om registrering Gallras När ärendet avslutas Digitalt Vision

Begäran om komplettering Gallras När ärendet avslutas Digitalt Vision

Mottagningsbevis Gallras När ärendet avslutas Digitalt Vision

Fakturaunderlag Gallras 2 år Digitalt Vision
Förfrågningar som ej leder till formell ansökan Gallras 2 år Digitalt Vision
Återtagen ansökan om lov/anmälan Gallras Vid inaktualitet Digitalt Vision
Ofullständig ansökan som avvisats Gallras Omgående efter 

beslut om avvisning
Digitalt Vision

4 5 Byggnader och anläggningar
4 5 1 Lokalbehov och förslag Lokalförsörjningsplan Bevaras Digitalt Ciceron Beslut om pengar, upphandling i 

styrelse/fullmäktige

4 5 2 Byggprojekt inkluderat besiktning, 
garanti och säkerhet

Antagna anbud/offerter med tillhörande handlingar: 
anbudsförfrågan, anbudsunderlag, 
anbudssammanställning m.m.

Bevaras Digitalt Ciceron 5 år Se 2.6 Inköp och försäljning

Arkeologiska undersökningar, information rörande Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Besiktningsprotokoll, kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Ekonomisk redovisning/budget Bevaras Se 1.4 Planering och uppföljning av verksamheten

Entrepenadavtal/beställning Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

5 år

Fotografier,filmer Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Geotekniska grundundersökningar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Information rörande byggnader som p.g.a. sitt 
kulturhistoriska värde inte får rivas eller förändras 
(byggnadsminnen etc.)

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Information rörande projektplanering Bevaras Digitalt Ciceron 5 år
Korrespondens Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Som tillför sakuppgift
Planer, t.ex. riskanalys, sanerings- och miljöplaner 
m.m.

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
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Program, broshyrer, affischer, annonser och övrigt 
marknadsföringsmaterial

Se 2.3.1 Internt informationsmaterial

Protokoll från sammanträden, byggmöten, 
projektmöten etc.

Bevaras Digitalt Ciceron 5 år

Projektdagbok Bevaras Digitalt Ciceron 5 år
Ritningar, relationsritningar,plan-, fasad- och 
sektionsritningar

Bevaras Digitalt Ciceron 5 år

Tekniska beskrivningar av projektet Bevaras Digitalt Ciceron 5 år
Uppdragshandlingar och projektdirektiv Bevaras Digitalt Ciceron 5 år
Utlåtanden som inhämtats från utomstående Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Kan ingå som del i samrådsdokumentation i en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
Utredningar och förstudier som ligger till grund för 
projektet 

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

Utvärderingar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Övrig dokumentation om projektet Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Som tillför sakuppgift
Ansökan och tillstånd för sprängning och för explosiva 
varor

Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron

Besiktningsprotokoll Bevaras Digitalt Ciceron 5 år För byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt 
värde bör protokollet bevaras

Dokumentation avseende instruktioner för drift och 
underhåll

Gallras Vid inaktualitet 
(Bevaras så länge 
anläggningen är i 
drift)

Digitalt & papper Server & 
tjänsterum

Vid avslut av projekt bör dessa handlingar överföras 
till drifts- och underhållsavdelning

Ekonomiska kalkyler Gallras 10 årefter 
garantitidens utgång

Digitalt Server

Icke antagna anbud Gallras Se 2.6 Inköp och försäljning
Information från leverantörer Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Sprängjournaler Gallras 10 år efter 

garantitidens utgång
Digitalt Server

Tidplan Gallras 2 år Digitalt Server
Tjänsteanteckningar och underlag Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server Som inte tillför sakuppgift
Övriga ansökningar och tillstånd Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
5 år

Tillstånd från myndigheter Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Kopior. Originalhandlingarna finns i respektive 
tillståndsärende

Konsulthandlingar Gallras 10 år efter 
garantitidens utgång

Digitalt Ciceron Bevaras när de rör byggnader av kulturhistoriskt 
värde som inte får förändras eller rivas.

4 5 4 Uthyrning Hyreskontrakt Gallras 2 år efter 
upphörande

Digitalt & papper Ciceron, 
Incit & pärm

Även bostadsförmedling 

Felanmälan Gallras Vid inaktualitet Digitalt Summera 
Support

Klagomål Gallras Vid inaktualitet Se 1.5.4 Synpunkter och klagomål
Nyckelkvittenser Gallras Vid inaktualitet Se 5.5.1 Skydd av byggnader och egendom
Hyresförhandlingar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Varningsbrev Gallras 2 år Digitalt & papper Incit & pärm

Uppsägningar Gallras 2 år Digitalt & papper Incit & pärm

Besiktningsprotokoll rörande uthyrning Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Register över lås och nycklar Uppdateras löpande Digitalt ARX

Hyresregister Uppdateras löpande Digitalt Incit
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4 5 5 Inhyrning Avtal och kontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron, 
Incit & pärm

2 år Enklare avtal kan gallras 2 år efter avtalstidens slut

4 5 7 Drift och skötsel Register över ventilationskontroller Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Återkommande kontroller. Brandtillsyn, 
ventilationskontroll, tillsyn av hissar, elRevision, 
den dagliga skötseln

Besiktningsprotokoll Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron 2 år
Föreläggande från nämnden Gallras När ärendet 

avslutats och tvist ej 
pågår

Digitalt Ciceron 2 år

Beslut om avsteg från föreskrifter Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Intyg från besiktningsorgan att brist åtgärdats Gallras När ärendet 

avslutats och tvist ej 
pågår

Digitalt Ciceron 2 år

Register över kontrollerade hissar Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server 2 år

4 5 8 Lokalvård Mätningar, städområden Bevaras Digitalt Server Se 1.5.3 Säkring och förbättring av 
verksamhetskvalitet

Städscheman Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Lokalvårdsrutiner Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Uppföljningar Bevaras Digitalt Server Se 1.5.3 Säkring och förbättring av 

verksamhetskvalitet

4 5 9 Dokumentera fastighet Ritningar, relationsritningar, plan-, fasad- och 
sektionsritningar

Bevaras Digitalt Server Ritningsmaterial och handlingar specifikt för de 
egna fastigheterna och byggnaderna som 
uppdateras löpande

Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal

Uppsägning Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Uppsägning av nyttjanderättsavtal eller 
arrendeavtal

Köpeavtal, köpkontrakt, köpebrev Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Protokoll skyddsrond Bevaras Digitalt Ciceron
Servitutavtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
4.3.5?

Slutbesiktningsprotokoll Bevaras Digitalt Server
Vägsamfälligheter, handlingar rörande Bevaras Digitalt Server
Fastighetsdeklaration Gallras 5 år efter ny 

fastighetstaxering
Papper Närarkiv SBF

Fastighetsförsäkringr Gallras 2 år efter 
upphörande

Fastighetstaxering Gallras 5 år efter ny 
fastighetstaxering

Papper Närarkiv SBF

Garantibrev Gallras 2 år efter 
upphörande

Sotningsprotokoll Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron

4 5 10 Externa byggnader Anmälan och beslut från länsstyrelsen om att byggnad 
blivit kulturminnesmärkt

Bevaras Digitalt Ciceron Fastigheter som inte tillhör kommunen

Ansökan och beslut om bidrag till kulturminnesmärkt 
byggnads ombyggnad/renovering

Bevaras Digitalt Ciceron

4 6 Gator, vägar och torg
4 6 1 Planera gator och vägar Planer Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron 1.5.3 Säkring och förbättring av verksamhetskvalitet

Program Bevaras Digitalt Ciceron
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Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron
In- och utgående skrivelser Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron Skrivelse av vikt bör bevaras
Kartor Bevaras Digitalt Ciceron
Yttranden Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron

4 6 2 Anlägga gator och vägar Anbud/offerter, ej antagna Se 2.6 Upphandling
Rapporter Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Projektering Bevaras Digitalt Ciceron
Program Bevaras Digitalt Ciceron Arbetsprogram kan gallras
Geotekniska undersökningar Bevaras Digitalt Ciceron
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Gäller avtal av betydelse och särskilt intresse

Arkeologiska undersökningar Bevaras Digitalt Ciceron
Överenskommelser Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Överenskommelse av vikt, bevaras.

Planer Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
Kontrakt Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron
Månadsjournaler/ rapporter Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Kartor Bevaras Digitalt Ciceron & 

Geosecma

4 6 3 Underhålla gator och vägar Månadsjournaler/ rapporter Gallras 2 år Digitalt Ciceron Felanmälan, snöröjning, gatusopning. Bevaras om 
statistik ej görs för motsvarande uppgifter

Lokala ordningsföreskrifter Se 1.3.1 Styrande dokument
Broliggare, dokumentation rörande broar Bevaras Digitalt Ciceron
Planer för gatubelysning, ombyggnader, drift och 
underhåll av vägar

Bevaras Digitalt Ciceron

Trafikmätningar Bevaras Digitalt Ciceron
Besiktningsprotokoll efter sprängning, grävning Gallras 10 år Digitalt Ciceron

4 6 4 Enskilda vägar Avslagna ansökningar Bevaras Digitalt Ciceron
Besvärshänvisning Bevaras Digitalt Server
Överklagande av beslut Bevaras Digitalt Ciceron
Register över enskilda vägar Bevaras Digitalt Ciceron
Ansökan om bidrag Gallras 10 år Digitalt Ciceron
Beviljade ansökningar Bevaras Digitalt Ciceron

4 6 5 Anmäla tillstånd enligt 
ordningsföreskrifter

Ansökan/Anmälan/Remiss Gallras 2 år Digitalt Ciceron Ex upplåtelse av allmän plats, affischeringstillstånd, 
skyltar, tillfällig övernattning, offentliga 
tillställningar, eldningstillstånd

Utredning/tjänsteutlåtande Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Taxa upplåtelse av mark Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut - politiska Bevaras Digitalt Ciceron
Polistillstånd Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Tillståndsbevis Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Lista över försäljare Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Lista över platsfördelning Gallras Vid inaktualitet Digitalt Server
Lokal trafikföreskrift Se 1.3.1 Styrande dokument
Dispensansökningar Gallras 2 år Digitalt Ciceron Gäller vid tillfälliga dispenser
Beslut - delegationsbeslut Gallras 2 år Digitalt Ciceron Gäller vid tillfälliga dispenser
Avtal Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv

4 6 6 Tillgänglighet Statistik Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
Program Bevaras Digitalt Ciceron
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Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron
Projektering Bevaras Digitalt Ciceron
Planer Bevaras Digitalt Ciceron
Anmälningar Bevaras Digitalt Ciceron
Avtal Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Gäller enklare avtal av rutinkaraktär

Kartor Bevaras Digitalt Ciceron
Rapporter över åtgärder Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Kontrakt Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Gäller kontrakt av enklare art

4 7 Parker och grönytor
4 7 1 Planera parker och grönytor Bevaras Digitalt Ciceron Planera och anlägga parkområden och planteringar, 

skötsel av grönytor, besiktning, springbrunnar och 
vattenanläggningar

4 7 2 Anlägga parker och grönytor Bevaras Digitalt Ciceron

4 7 3 Förvalta parker och grönytor Program Bevaras Digitalt Ciceron Arbetsprogram kan gallras
Anbud/offerter, antagna Se 2.6. Upphandling
Anmälan om skadegörelse Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering
Felanmälan Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Projektering Bevaras Digitalt Ciceron
Beskrivningar/ kartor över planteringar och växtval Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron

Anbud/offerter, ej antagna Se 2.6. Upphandling
Rapporter över åtgärder Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron
Planer Bevaras Digitalt Ciceron
Avtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Avtal av betydelse bevaras. Avtal av rutinkaraktär 
kan gallras efter 2 år.

Överenskommelser Gallras 2 år Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

Överenskommelse av vikt bevaras.

Statistik Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
Kartor och ritningar Bevaras Digitalt Ciceron
Kontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Kontrakt av rutinkaraktär kan gallras efter 2 år.

Månadsjournaler/ rapporter Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Skötselplaner Gallras 2 år Digitalt Ciceron

4 8 Lekplatser
4 8 1 Planera lekplatser Projektering Bevaras Digitalt Ciceron

Utredningar Bevaras Digitalt Ciceron
Kartor Bevaras Digitalt Server & 

Geosecma

4 8 2 Anlägga lekplatser Projektering Bevaras Digitalt Ciceron
Ritningar Bevaras Digitalt Ciceron

4 8 3 Förvalta lekplatser Tillsynsprotokoll Digitalt Ciceron Se 1.5.2 Mätning av verksamhetskvalitet
Rapporter över åtgärder Gallras 2 år
Skötselplaner Gallras 2 år efter 

upphörande
Digitalt Ciceron

Felanmälan Gallras 2 år efter åtgärd Digitalt Server
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VO PG P Rubrik Handlingstyp
Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

4 9 Trafik och kommunikationer

4 9 1 Trafikföreskrifter och tillstånd Trafikföreskrift Digitalt endast hos 
Transportst.

Parkeringstillstånd, grävtillstånd, dispenser, 
bortforsling av fordon mm

Ansökan grävtillstånd Bevaras Digitalt Ciceron 10 år
Beslut grävtillstånd Bevaras Digitalt Ciceron 10 år
Parkeringstillstånd - ansökan med foto inklusive 
läkarintyg 

Gallras 10 år Digitalt & papper Vision & 
tjänsterum

Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd Gallras 10 år Digitalt & papper Vision & 
tjänsterum

Besvärshänvisning - Länsstyrelsen Gallras Digitalt Server 2 år Översändes tillsammans med avslagsbeslut.
Felparkeringsavgifter ej kommunens
Bötesföreläggande ej kommunens
Övervakningsfilm ej kommunens
Korrespondens ej kommunens
Förordnanden parkeringsvakt Bevaras Digitalt Vision 5 år
Flytt av fordon, underlag och beslut Gallras 10 år Digitalt Vision
Ansökan och beslut - Nyttokort Gallras 10 år Digitalt Vision
Ansökan och beslut - Boendekort Gallras 10 år Digitalt Vision
Ansökan och beslut - Transportdispenser Gallras 10 år Digitalt Vision
Besvärshänvisning - Förvaltningsrätten Bevaras 10 år Digitalt Server Översändes tillsammans med avslagsbeslut.

4 9 2 Kollektivtrafik se kom. Kollektivtrafik, skolskjuts

Upphandlingar skolskjuts se kom. Se 7.1 utbildning och 2.6 Upphandling

4 10 Hamnar Ex Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket

4 10 1 Planera hamnar Hamnområden Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron & 
server

Hamnföreskrifter Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron

4 10 2 Förvalta hamnar Föreskrifter Bevaras Digitalt Ciceron Styrande dokument. Förvalta sjöanordningar, kajer, 
bryggor, pontoner, kranar och annan lös utrustning.

Handlingar rörande farleder, prickar och fyrar. Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Vatten- och bottenundersökningar Bevaras Digitalt Ciceron & 

server
Avtal och kontrakt Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Entreprenadavtal gallras efter 10 år

Drift- och underhållsplaner Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Hamntaxor Bevaras Digitalt Ciceron Se 1.3.1 Styrande dokument

4 10 3 Fartyg och båtar Ansökan om upplåtande av kajplats Bevaras Digitalt Barium
Remisser och yttranden Bevaras Digitalt Ciceron
Beslut om upplåtande av kajplats Bevaras Digitalt Incit
Fartygsdeklaration Gallras 2 år Digitalt Ciceron
Register över båtplatser Bevaras Digitalt Incit
Ansökan om upplåtande av båtplats Gallras 2 år Digitalt Barium
Beslut om upplåtande av båtplats Gallras 2 år Digitalt Incit

4 11 Energiförsörjning

4 11 1 Planera och utreda 
energiförsörjning

Energibesparing, handlingsplan se kom. se 1.5.3

Energiplanering se kom. se 1.5.4
Energiplaner med miljökonsekvensbeskrivning se kom. se 1.5.5
Fjärrvärme, årsrapport se kom. Se 1.4.1 
Klimatstrategier se kom. Se 1.3.1 

Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och beslutar om kollektivtrafik
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Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Miljöanalys, miljörapport Bevaras Digitalt Vision
Taxor, fastställda se kom. Se 1.3.1 
Utredningar och rapporter Bevaras Digitalt Ciceron
Beredskapsplaner för energiförsörjning Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Information rörande beredskapslagring Gallras 5 år Digitalt Ciceron
Katastrofplan Gallras Vid inaktualitet Digitalt Ciceron
Anmälan om skadegörelse se kom. Se 5.7 Skade- och tillbudsrapportering

4 11 2 Producera energi Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 11 3 Distribuera energi Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 11 4 Förvalta ledningsnät för energi Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 11 5 Bygga ut ledningsnät för energi Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 11 6 Abonnenter Ej aktuellt för Sotenäs kommun

4 12 Kommunikationsnät
4 12 1 Planera och utreda nät för 

elektronisk kommunikation
Ej aktuellt för Sotenäs kommun

4 12 2 Hyra ut kommunikationsnät Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 12 3 Förvalta kommunikationsnät Ej aktuellt för Sotenäs kommun
4 12 4 Ansluta till kommunikationsnät Ej aktuellt för Sotenäs kommun

5 TRYGGHET OCH SÄKERHET 

5 1 Skydd mot olyckor
5 1 1 Övning, räddningstjänsten Ansökan om större övning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Större övningar till exempel tillsammans med 

länsstyrelse, landsting och försvarsmakten.
Övningsrapport Bevaras Digitalt Daedalos

5 1 2 Utryckning Blankett om bevakning om avslutande av 
räddningsinsats/efterbevakning

Bevaras Digitalt Daedalos Däri ingår även beslutet om avslutande av 
insats. Finns i händelserapport. Papperskopia till 
fastighetsägare

Beslut om ingrepp i annans rätt och tjänsteplikt Bevaras Digitalt Daedalos Finns i händelserapporten
Resursförteckning Bevaras Digitalt Daedalos Funktion, modul daedalos
Händelserapporter Bevaras Digitalt Daedalos Ska sparas med bilagor
Restvärdesräddning, rapport Bevaras Digitalt Daedalos Ex vägsanering, efterbevakning

5 1 3 Tillsyn och tillstånd brandfarliga 
och explosiva varor LBE

Ansökan om tillstånd att förvara brandfarlig och 
explosiv vara

Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och 
vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva 
varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och 
föremål. Tillstånd enligt LBE. Då tillkommer även 
särskilda krav om utredning om risker, kompetens 
och föreståndare. Även överföring och import av 
explosiva varor är tillståndspliktig.

Tjänsteanteckning LBE Bevaras Digitalt Daedalos 2 år
Beslut Bevaras Digitalt Ciceron & 

Daedalos
2 år

Uppföljning av tillsyn Bevaras Digitalt Daedalos 2 år
Föreläggande Bevaras Digitalt Ciceron & 

Daedalos
2 år

Överklagande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Yttrande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Beslut från andra myndigheter Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Register över objektstillsyn Bevaras Digitalt Daedalos
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Gallras/ 
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Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

5 1 4 Tillsyn Lagen om olyckor LSO Tjänsteanteckning LSO Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år Lagen om skydd mot olyckor

Uppföljning av tillsyn Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Föreläggande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Överklagande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Yttrande Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

Beslut från andra myndigheter Bevaras Digitalt Ciceron & 
Daedalos

2 år

5 1 5 Sotning Ansökan om egensotning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Räddningstjänsten Hanterar ärenden om 
egensotning. Övrig sotingsverksamhet ligger på 
entreprenad.

Yttrande Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Beslut om egensotning Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Föreläggande Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Meddelande om nyttjandeförbud Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Protokoll vid kontroll av brandskydd Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
Register över sotningsobjekt Bevaras Digitalt Ciceron Finns hos entreprenören

5 1 6 Hantera risker Riskanalyser/riskinventering Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Rör brand, vattenolycka, översvämning, 
naturolycka, farligt gods och trafik. Tillhör 
respektive ärende. Kan röra LSO

5 1 7 Automatlarm Automatlarmsavtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

2 år

Uppsägning av automatlarmsavtal Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 
närarkiv

2 år

Följebrev Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

5 1 8 Utbildning Deltagarlista Gallras Vid inaktualitet papper Räddnings-
tjänst

5 2 Krisberedskap
5 2 1 Risker och sårbarhet Risk- och sårbarhetsanalys  RSA (SFS 2006:544) Bevaras Digitalt Ciceron & 

server
2 år

5 2 2 Planera krisledning Ledningsplan (SFS 2006:544), Beredskapsplaner på 
förvaltningar/bolag, Kriskommunikationsplan

Bevaras Digitalt Ciceron & 
server

2 år

5 2 3 Utbilda och öva i krisberedskap Redovisning av utbildningar och övningar Bevaras Digitalt via MSB 2 år Utbildning och övning (SFS 2006:544), Ingår i 
årsuppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys

5 2 4 Geografiskt områdesansvar se kommentar Digitalt se kom. Geografiskt områdesansvar (SFS 2006:544) 
Utbildning och övning (SFS 2006:544), Ingår i 
årsuppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys

5 2 5 Rapportera krisberedskap se kommentar Digitalt se kom. Rapportera (SFS 2006:544) Utbildning och övning 
(SFS 2006:544), Ingår i årsuppföljning av Risk- och 
sårbarhetsanalys

5 2 6 Stöd vid kriser Handlingar rörande bistånd vid kriser Bevaras Digitalt Ciceron 2 år Exempelvis stöd till närliggande kommuner

5 3 Höjd beredskap
5 3 1 Skydd av befolkning Handlingsprogram enligt LSO Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
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Gallras/ 
Bevaras 

Gallringsfrist Format* Förvaras
Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

5 3 2 Branddammar och 
krigsbranddammar

Handlingsprogram enligt LSO Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

5 3 3 Varningssystem (VMA) Handlingsprogram enligt LSO, Meddelande VMA 
(varningsmeddelande allmänheten)

Bevaras Digitalt Ciceron 2 år

5 4 Skydd och säkerhet - Tekniska
5 4 1 Skydda byggnader och egendom Ansökan och beslut om övervakning Bevaras Digitalt Ciceron Lås, larm och övervakning (kamera och vilt)

Utredningar Bevaras Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Tillstånd Bevaras Digitalt Ciceron
Avslag Bevaras Digitalt Ciceron
Besvärshänvisning Bevaras Digitalt Ciceron
Fellarmrapporter (från SOS) Gallras 2 år Digitalt & papper Server & 

närarkiv
Förteckningar över larmnummer och kontaktpersoner Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 

närarkiv
Kvittenser för nycklar och passerkort, behörigheterl IT-
system m.m.

Gallras 2 år Digitalt ARX

Larmlistor Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Larmplan för olika situationer Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Uppdateras kontinuerligt

Larmrapporter SOS Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Rapport om avvikelser av larm som inte gått som de 
ska

Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Till SOS

5 4 2 Systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA)

Brandskyddspolicy Se 1.3.1 Styrande dokument

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning Bevaras Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Består av byggnadsritning samt ett dokument som 
visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial 
samt läge. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
bör dess kulturhistoriska värde beskrivas.

Brandbeskrivning Bevaras Digitalt & papper Server & 
närarkiv

En brandskyddsbeskrivning består av två delar; En 
brandskyddsritning som visar det byggnadstekniska 
brandskyddet samt brandskyddsinstallationer. Ett 
särskilt dokument som beskriver hur dessa fungerar 
och samverkar.

Riskinventering Bevaras Digitalt & papper Server & 
närarkiv

I samband med systematiskt brandskyddsarbete 
kan riskkälla definieras som någonting (t ex ett 
ämne, en aktivitet eller teknisk utrustning) som kan 
orsaka en brand eller förvärra följderna av en 
brand.

Brandskyddsorganisation Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska 
vara kända av alla inom verksamheten.

Utbildning Gallras Vid inaktualitet Digitalt & papper Server & 
närarkiv

Alla berörda ska vara utbildade, övade och ha 
tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas 
utföra.
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Överlämnas till 
arkivmyndigheten

Kommentarer

Brandskyddsregler Bevaras Digitalt Ciceron Diarieförs. Ett eget regelverk över brandskyddet. 
Syftet med reglerna är att tydliggöra vad som är 
tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten, för att 
förhindra uppkomst och spridning av brand.

Kontrollsystem Gallras Vid inaktualitet papper Pärm 
tjänsterum

Regelbundna  kontroller och underhåll ska 
genomföras. Utrymningsvägar, rökluckor, 
branddörrar och släckutrustning måste kontrolleras.

Uppföljning Digitalt Ciceron Uppföljning måste göras så att det i det 
systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras att 
man utfört det man skulle, att man utvärderat och 
förändrat om det behövts. Till uppföljning bör även 
finnas en tillbudsrapportering där det framgår de 
brandtillbud som har uppstått samt vilka åtgärder 
detta har föranlett.

5 4 3 Informationssäkerhet Tele/radio, systemuppbyggnad Bevaras Digitalt Lysekil Lysekil? SML-IT
Tillstånd från Post- och telestyrelsen - tillåtna 
frekvenser

Bevaras Digitalt Lysekil

Begäran om registerutdrag Gallras Vid inaktualitet Digitalt Lysekil SML-IT behjälpliga, men förvaras Sotenäs
Förteckning över personuppgiftsbehandlingar Gallras Vid inaktualitet Digitalt Prima & 

Lysekil
Nyamäl personuppgiftsbehandlingar vid behov

Handlingar rörande samtycken enligt GDPR Gallras Vid inaktualitet se kom.  För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara 
tidsbegränsade när det gäller skola och gallras 
tidigast efter eleven avslutat sin skolgång. Förvaras 
på den bolag/förvaltning/skola som personen 
tillhör

Personuppgiftsincident Bevaras Digitalt Ciceron Avser det SML-IT diarieförs samtliga dessa i Lysekil.

Medgivande om tillgång till verksamhetssystem för 
förmyndare

Gallras 2 år efter upphört 
gälla

se kom. Diarieförs. Ex. i samband med skolgång med 
myndiga barn eller familjehem

GDPR, information samt samtycken/åtaganden av 
samtycken till behandling av personuppgifter

Gallras Vid inaktualitet se kom. Bör förvaras så länge personen är aktuell i systemet 
och så länge som personen bär skydd runt 
personuppgift. Förvaras på den 
bolag/förvaltning/skola som personen tillhör

5 4 4 Säkerhetsskydd Ansökan och beslut om avlysning av vattenområde Bevaras Digitalt

Statusrapporter på säkerhetsutrustning Bevaras Digitalt (brandlarm, brandsläckare, överlevnadsdräkt mm).

5 4 5 Personskydd Överfallslarm, lista Gallras Löpande Digitalt Telecall

5 4 6 Anmäla till polis Polisanmälningar Bevaras Digitalt Ciceron 2 år
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5 5 Försäkringar
5 5 1 Försäkra individer Försäkringar Bevaras Papper Närarkiv Ansvar- och olycksfallsförsäkring. Person- och 

egendomsskada som kan leda till skadestånd eller 
vara skada som inte täcks av försäkring. Olycksfall 
elever, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, gode män 
mfl. 

Försäkringshandlingar, inaktuella Gallras 10 år Papper Närarkiv

5 5 2 Försäkra egendom Försäkringar Bevaras Papper Närarkiv Egna fastigheter eller utrustning, motorfordon

Försäkringshandlingar, inaktuella Gallras 10 år Papper Närarkiv

5 6 Skade- och tillbudsrapportering - Tekniska
5 6 1 Ansvarsskada Skador, stölder och ersättningar Bevaras Papper Närarkiv

5 6 2 Egendomsskada Skador, stölder och ersättningar Bevaras Papper Närarkiv

5 6 3 Fordonsskada Skador, stölder och ersättningar Bevaras Papper Närarkiv

5 6 4 Tillbud  Arbetsskador/olycksfall eller fäolycksfall Bevaras Papper Närarkiv Om skada sker av anställd mot icke anställd (trafik 
t.ex)? Hur hanteras det och ska detta in under 
denna rubrik? Skada av anställd ligger under 2.8

5 7 Brottsförebyggande arbete 
5 7 1 Samverka med polis Samverkansöverenskommelse Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv
Medborgarlöfte Bevaras Digitalt & papper Ciceron & 

närarkiv

5 7 2 Mäta trygghet Statistik, enkäter Bevaras Digitalt Ciceron & 
server

5 7 3 Hantera stöd till brottsoffer ej aktuellt Sotenäs kommun

* se rubrik Ersättningsskanning i inledningen Sida 33 av 33



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 20(28)
 

 
 

KSAU § 122  Dnr 2021/000282 

Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska använda sig av en 
motionsbalans. 
 
Motionären föreslår att man ska göra som Västra Götalandsregionen och redovisa en uppföljning av 
motioner och där redovisas uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder, en så kallad 
motionsbalans. 
 
Motionären  menar att det gång på gång händer att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i 
Sotenäs kommun inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar, det är ett hot mot demokratin 
att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hittills har redovisning av pågående motioner redovisats två gånger per år, men det har inte 
redovisats hur bifallna motioner sedan genomförts på ett systematiskt sätt. 
 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 

Motion om Motionsbalans 
VGR motioner bifallna 2019-2020 
VGR Motionsbalansen 2020 
Bifallna motioner 2015-2021 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-05-27 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

Sammanfattning  
Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska använda sig av 
en motionsbalans. 
 
Motionären föreslår att man ska göra som Västra Götalandsregionen och redovisa en 
uppföljning av motioner och där redovisas uppdrag, när beslutet togs och genomförda 
åtgärder, en så kallad motionsbalans. 
 
Motionären  menar att det gång på gång händer att beslut som är tagna i 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun inte genomförs. Det kan bero på olika 
anledningar, det är ett hot mot demokratin att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

Beskrivning av ärendet 
Hittills har redovisning av pågående motioner redovisats två gånger per år, men det har 
inte redovisats hur bifallna motioner sedan genomförts på ett systematiskt sätt. 
 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning.  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

En ekonomisk konsekvens av om bifallna motioner inte verkställs skulle kunna innebära 
att avsatta medel inte används.  

Regelverk  

Kommunallagen  
4 kap 19 § Varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer 
och frågor. 
 
5 kap 35 §  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Organisation och personal  

Ett införande av en motionsbalans kan hanteras med befintlig personal. 

Hållbar utveckling 

Om bifallna motioner inte verkställs uppstår en förtroendeproblematik som kan påverka 
både ur ett demokrati- och medborgarperspektiv för både allmänhet och 
förtroendevalda, vilket ingår i fokusområde "Hälsa och välbefinnande" i Sotenäs 
kommuns Hållbarhetsstrategi.  
 
Tillit och delaktighet i samhällsutvecklingen är också en del av den social hållbarheten. 
En social konsekvens av att bifallna motioner följs upp på ett mer systematiskt sätt kan 
innebära en ökad känsla av delaktighet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Översikt motioner inkomna 2015-01-01 -- 2021-0 Totalt antal motioner 126
Bifallna 50 4 Klara 74

Avslagna 25 4 Okänd status 3
Besvarade 24 1 Pågår 43

Överlämnade 21 Pågår EJ 0
Återtagen 1 Vilande 3

Löpnr. DiarieNr Datum Beskrivning Avsändare/Mottagare Avslutat BESLUT SISTA beslut i HELA ärendet (kan vara uppdragets beslut) STATUS Ev. uppdrags dnr Uppdragets 
handläggare

Kommentar handläggare Beslut

2

2015000136 2015-02-18 Motion om att Välkomna människor till 
Sotenäs

Tina Ehn (MP) 2016-02-24 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att inventera befintliga 
informationsskyltar i kommunen och att beakta 
Medborgarförslag om informationsplats, dnr KA 2017/1084 i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, samt att undersöka 
möjligheten att ta fram en besöks-app, samt göra utskick av 
välkomstbrev och ordna välkomstkalas.
Totalt har kostnaden beräknats till 30 000 kr som skall 
finansieras inom Kommunstyrelsens ram och medel avsätts i 
internbudget 2018.
Kommunstyrelsen ska återrapportera genomförd utredning till 
Kommunfullmäktige. (KS §210 2017-11-22)

REDO KS 2021/302 Succkie Gunnarsson 2021-03-26 (SG) Redo för KSAU KSAU 2021-05-
19

6

2015000339 2015-04-22 Motion om lokal strategi för att minska plast 
och skräp på stränder och hav

Tina Ehn (MP) 2016-05-10 BIFALL ”vid revidering av avfallsplanen ska en strategi arbetas fram 
som involverar åtgärder mot nedskräpning i enlighet med 
motionen”. (KF § 29 2016-04-21)

PÅGÅR se ev. 2018/42 
Avfallsplan för 
Sotenäs 2018-2023

Fredrik Torstensson

7

2015000704 2015-09-11 Motion om förbättrad integration och 
mottagande av nyanlända

Birgitta Albertsson (S), 
Lars-Erik Knutsson (S)

2017-03-02 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
utvärdera Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och 
återkomma med ett förslag hur de ska kunna tillämpas i 
Sotenäs. (KF § 17 2017-02-16)

KLAR 2017/270 Jeanette Andersson 2021-03-26
Mycket har förändrats nu. Kommunalt 
lönebidrag tex. är borttaget pga. minskad 
budgetram, flykting-bostadssituationen är en 
helt annan även när antalet EU-emigranter i 
vår kommun.

8

2015000709 2015-09-15 Motion om översyn av kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lars-Erik Knutsson (S) 2017-04-25 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun. (KF § 15 2017-02-16)

KLAR

9

2015000710 2015-09-15 Motion om lokal mobilisering (lokala 
utvecklingsgrupper)

Lars-Erik Knutsson (S) 2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en 
framtida modell för en ökad och organiserad samverkan med 
det lokala föreningslivet. (KF § 45 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/681 Staffan Karlander

13

2016000078 2016-01-29 Motion, ställplatser för husbilar Daniel Nordström (M), 
Roland Mattsson (M), 
Kajsa Åkesson (M), Nils 
Olof Bengtsson (M)

2016-06-14 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar 
åt kommunchefen att verkställa handlingsplanen snarast i de 
delar som är möjliga. (KF § 63 2016-06-02)
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen plan för 
ställplatser på Smögen och i Hunnebostrand. 
Kostnaden om 570 000 kr prövas i investeringsbudget för 2018. 
(KS § 186 2017-10-18 KA 2015/800)

KLAR 2015/800 Håkan von Dolwitz 2021-03-26
Kolla § 186, 2015/800 är avslutat.

14
2016000185 2016-03-07 Motion om ett renare Sotenäs Lars-Erik Knutsson (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 93 2016-09-22) PÅGÅR 2017/37 (KSAU § 

190 2020-10-14)
Daniel Jarnrot

15

2016000186 2016-03-07 Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs Britt Wall (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 88 2016-09-22)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka nej till 
förfrågan.
Kommunen har inte rådighet över frågan, det är Polisens 
ansvar att organisera sin verksamhet. 
Sotenäs kommun anser att det är viktigt att kommunerna 
samarbetar för att få tilldelning av nya poliser till  polisområde 
Fyrbodal och därmed öka den polisiära närvaron. (KSAU 2019-
10-30) ->

KLAR se även 2019/1305 Linda Sahlström 2021-03-26 (LS) I Sotenäs är KSAU det lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Vi har även 
en arbetsgrupp för brottsförebyggande 
frågor som vi precis startat upp med olika 
berörda tjänstepersoner där Folkhälsostrateg 
eller Säkerhetsstrateg är sammankallande. 
Ökad polisiär närvaro är injobbat i 
Medborgarlöftet samt 
samverkansöverenskommelsen.

16

2016000194 2016-03-09 Motion om Markanvisningspolicy Nya Moderaterna i 
Sotenäs, Kajsa Åkesson 
(M), Roland Mattsson 
(M)

2016-10-10 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för markanvisning och 
exploatering. (KF § 92 2016-09-22). 

KLAR 2016/712 (KF § 100 
2017-10-03)

17

2016000243 2016-03-29 Motion gällande föryngring/nytillskott av 
förtroendevalda i Sotenäs kommun

Annica Erlandsson (S) 2016-09-29 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den delen 
att en fullmäktigeberedning tillsätts som får i uppdrag att 
föreslå åtgärder för att attrahera fler yngre i politiken, 
beredningen ska kallas Förnyelseberedningen. (KF § 91 2016-09-
22)

KLAR 2016/929 (KF § 133 
2016-12-08)

19
2016000268 2016-04-05 Motion angående badmöjligheter utomhus 

för personer med funktionsnedsättningar
Gunnel Berlin (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 94 2016-09-22) PÅGÅR Fredrik Torstensson Arbete pågår och ingår i projektet för 

tillgänglighetsdatabasen.

STATUSÖVERSIKT



20

2016000325 2016-04-18 Motion om bättre förutsättningar för god 
palliativ vård i Sotenäs kommun

Stellan Welin (S), 
Vivianne Gustafsson (S)

2017-05-08 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, vad avser 
palliativ sedering, av patientsäkerhetsskäl.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Omsorgsnämnden att 
möjligheten till särskilda rum för vård i livets slut och kostnader 
för detta beaktas i arbetet med Äldreomsorgsplanen. (KF § 48 
2017-04-20)

KLAR 2020/1162 (KF § 3 
2021-02-18)

21
2016000372 2016-04-21 Motion i syfte att fixa återväxten av omsorgs- 

och förskolepersonal, vilket i dagsläget är ett 
stort problem

Lena Linke 2017-05-31 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i 
arbetet med kommunens övergripande 
personalförsörjningsplan. (KF § 74 2017-06-01)

KLAR 2016/955 (KS § 30 
2019-02-13)

22

2016000373 2016-04-21 Motion i syfte att fixa återväxten av omsorgs- 
och förskoleproblem, vilket i dagsläget är ett 
stort problem. Område årskurs ett på 
gymnasiet

Miljöpartiet 2017-05-31 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i 
arbetet med kommunens övergripande 
personalförsörjningsplan. (KF § 75 2017-06-01)

KLAR 2016/955 (KS § 30 
2019-02-13)

23

2016000441 2016-05-29 Motion gällande flaggning under 
prideveckan

Annica Erlandsson (S) För 
Sotenäs 
Socialdemokrater

2016-06-15 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att se över 
flaggningsreglerna på lämpligt sätt. (KF § 52 2017-04-20)

KLAR 2017/694 (KS § 53 
2018-04-11)

24

2016000442 2016-05-20 Motion, Rör inte min kompispris Annica Erlandsson (S) För 
Socialdemokraterna i 
Sotenäs kommun

2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram 
förslag på regler och finansiering för "Rör inte min kompispris". 
(KF § 44 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/680 Staffan Karlander 2021-04-28 Möte inbokat

25

2016000444 2016-05-23 Motion om att arbeta för att Sotenäs 
kommun blir en Fairtrade certifierad 
kommun

Tina Ehn (MP) 2016-09-29 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att ett 
arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade. (KF § 90 
2016-09-22)

PÅGÅR KA 2021/369 Pia Bergenholtz

26
2016000481 2016-05-31 Motion gällande Bankebergs framtid Britt Wall (S) 2016-12-12 BIFALL (KF § 132 2016-12-08) KLAR 2020/1162 (KF § 3 

2021-02-18)

27

2016000787 2016-09-21 Motion om bättre tillfartsväg till Sotenäs Lars-Erik Knutsson (S), 
Britt Wall (S)

2017-03-02 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
hur frågan om bättre tillfartsvägar i Sotenäs ska ges en mycket 
högre prioritet. Frågeställningar som bör utredas är bland 
annat, bör en särskild arbetsgrupp eller fullmäktigeberedning 
hantera frågan, kan näringslivet engageras, kan 
kommunalförbundet Fyrbodal utnyttjas bättre. (KF § 16 2017-
02-16)

KLART 2017/271 Susanne Jakobsson 2021-03-29
Detta uppdrag gick vidare till kommunchefen 
om jag inte missminner mig och då så skrev 
denne upp ett förslag om hur de skulle göra 
och utifrån detta tog politiken beslut om att 
skapa den så kallade Lobbygruppen som idag 
består av Pär Eriksson, Roland Mattsson 
samt Lars-Erik Knutsson för att driva dessa 
frågor. 

28

2016000984 2016-11-07 Motion om att snarast vidta åtgärder för 
eliminering av svårtillgängliga eller riskfyllda 
områden för människor med synnedsättning

Gunnel Berlin (S) 2018-06-26 BIFALL (KF § 77 2018-06-14) OKÄNT 2018/630 Maria Josefsson xxx

30

2016001148 2016-12-08 Motion om översyn av hållplatser inom 
kollektivtrafiken

Lars-Erik Knutsson (S), 
Bengt Sörensson (S)

2017-06-07 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 
genomföra en översyn av hållplatsstrukturen i kommunens 
tätorter. Översynen ska leda till att restiden blir så kort som 
möjligt, att placeringen av hållplatser blir nära där invånarna 
bor och att en hög trafiksäkerhet eftersträvas. (KF § 76 2017-06-
01)

KLAR 2018/448 (KS § 92 
2018-05-30)

Anna-Lena Höglund

31

2017000105 2017-01-31 Motion om införande av "Polisens 
volontärer" för ett tryggare Sotenäs

Britt Wall (S) 2017-05-08 BIFALL Kommunstyrelsen tar del av utredningen. För närvarande 
föreligger det inte behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet.
Kommunstyrelsen föreslår polisen att vid behov rekrytera 
volontärer som är lokalt förankrade i Sotenäs. ->

KLAR 2017/695 (KS § 187 
2017-10-18)

33

2017000320 2017-03-14 Motion - justering av taxa samt utredning av 
rättsläget angående ianspråktagen mark 
runt sjöbodarna i Sotenäs

Britt Wall 2018-05-02 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att diskutera frågan vidare om konsekvenser 
och ansvarsfördelning i ärendet. ->

KLAR 2018/430  (KS § 11 
2019-01-16)

Eveline Savik 2021-04-21
Ska ha varit uppe som info på KSAU efter 
2019-01-16. Utredning pågår om när detta 
kan ha varit.

39

2017000656 2017-05-02 Motion om mikroplaster Eva Abrahamsson (M), 
Roland Mattsson (M), 
Kajsa Åkesson (M)

2018-06-26 BIFALL (KF § 82 2018-06-14) PÅGÅR 2018/631 Pia Bergenholtz Hej, jag har en del ärvda ärenden som jag 
inte har hunnit titta på . Jag ska ta en kik på 
det här och se vad som eventuell ska göras.

40
2017000657 2017-05-02 Motion ang förvärv av brygga i centrala 

Kungshamn
Mats Abrahamsson (M), 
Roland Mattsson (M) , 
Mikael Sternemar (L)

2017-10-16 BIFALL (KF § 101 2017-09-21) KLAR 2017/1344 Anders Bergqvist 2021-03-26 (UC) Är genomfört enligt 
skrivelse som ligger i ärende 2017/1344

42
2017000834 2017-06-01 Motion om utredning av framtidens 

bibliotek i Sotenäs
Tina Ehn (MP) 2017-12-20 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2020-2024 

med revidering av att avsnitt Bibliotek och vision 2020 för 
Sotenäs kommun ersätts med den nya visionen 2032.

KLAR 2020/1048 (KF § 
148 2020-12-10)

45
2017001301 2017-09-15 Motion gällande frukt med till 

skolan/förskoleklass varje dag
Annica Erlandsson (S), 
Vivianne Gustafsson (S)

2017-12-20 BIFALL (KF § 147 2017-12-07) PÅGÅR UN 2021/51 Ulf Blomquist Lades som uppdrag till FC 2021-04-14

47

2017001545 2017-10-31 Motion till kommunfullmäktige om 
utveckling av måltider i äldreomsorgen

Eva Abrahamsson (M), 
Nils Olof Bengtson (M)

2019-01-10 BIFALL (KF § 218 2018-12-13) PÅGÅR x Hanna Brodén & Lisbeth Olsson
2021-04-14 håller på att starta upp en 
förebyggande verksamhet där flera delar av 
detta kan inrymmas.



50

2017001776 2017-12-05 Motion ang hållbarhetsarbete Eva Abrahamsson (M) 2017-12-20 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. (KS § 112 2018-
05-30)

KLAR 2018/840
2021/372

Pia Bergenholtz 1. Att Sotenäs kommun blir medlem i 
Sveriges ekokommuner. - vi kommer nu 
också ansöka om medlemskap i Sveriges 
ekokommuner, under 2020 har vi varit 
observatörer eftersom vi var tvungna att 
invänta antagande av hållbarhetsstrategin.
2. Att det genomförs en workshop för att 
starta processen med framtagandet av en 
hållbarhetsstrategi där hänsyn tas till 
kommunens nuvarande miljömål, samt 
omvärlden genom FNs globala 
hållbarhetsmål, de nationella miljömålen och 
Sveriges ekokommuners 4 
hållbarhetsprinciper. – workshopen 
genomfördes i maj 2018 och 
hållbahetsstrategin antogs nu i feb 2021.
3. Att det nuvarande miljöpriset ses över att 
omfatta näringslivet, ideella föreningar, 
privatpersoner, kommunala verksamheter 
m.m – miljöpriset utvecklades till 
hållbarhetspriset och nya riktlinjer antogs i 
april 2020.

52

2018000084 2018-01-25 Motion om Lahälla i Hunnebostrand Ronald Hagbert (M) och 
Nils-Olof Bentsson (M)

2018-05-02 BIFALL (KF § 53 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med 
framtagande av samrådshandlingar, 
fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i 
olika delar av orten prövas och förslaget 
ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna 
inom ramen för ÖP-arbetet.

53

2018000108 2018-02-01 Motion om översiktsplan, Lahälla Lars-Erik Knutsson (S), 
Britt Wall (S)

2018-05-02 BIFALL (KF § 52 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med 
framtagande av samrådshandlingar, 
fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i 
olika delar av orten prövas och förslaget 
ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna 
inom ramen för ÖP-arbetet.

55
2018000252 2018-03-15 Motion om utbildning inom demensvård Vänsterpartiet Sotenäs 2018-05-02 BESVARAD & 

BIFALL
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen då dessa 
förslag redan är påbörjade inom förvaltningen. (KF § 98 2018-
09-27)

KLAR

56

2018000353 2018-04-12 Motion om parkering/parkeringshus, 
landförvaring av båtar

Nya Moderaterna 2018-05-02 BIFALL (KF § 105 2018-09-27) PÅGÅR 2018/433 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är 
anordnade eller är på väg att anordnas, 
gällande nya tomter så tror jag det hanteras 
inom ramen för ÖP.

57

2018000367 2018-04-16 Motion angående nya tomter för 
bostadsbebyggelse.

Mikael Sternemar (L) 2018-05-02 BIFALL (KF § 104 2018-09-27) PÅGÅR 2018/434 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är 
anordnade eller är på väg att anordnas, 
gällande nya tomter så tror jag det hanteras 
inom ramen för ÖP.

58

2018000488 2018-05-16 Motion - om utvärdering av insynsplats Britt Wall (S) och Lars-
Erik Knutsson (S)

2018-10-08 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige noterar att utvärdering har genomförts.
Kommunfullmäktige beslutar att insynsplatsen i 
Kommunstyrelsen ska kvarstå under mandatperioden 2019-
2022. (KF § 99 2018-09-27)

KLAR

59

2018000567 2018-06-07 Motion angående strategiskt markköp Mikael Sternemar och 
Kenny Thärnström

2018-10-08 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen
• att utreda följande områdens lämplighet som tätortsnära 
verksamhetsmark i planbesked; Klippsjön.
• att ta fram en kalkyl för detaljplanering och markförsäljning 
av ovan nämnda objekt,
• att ett förslag för tätortsnära verksamhetsområden tas fram 
även för den norra delen av kommunen.
(KS § 20 2018-02-07)

PAUS 2018/79
2018/923

MEX-KÖ
Amanda Jansson

2021-04-21 (ES) Frågan om industrimark är 
aktuell i visionsarbetet så vi kommer att 
återkomma till detta ärende när vi sätter mål 
och nyckeltal för 2022. Då kommer detta 
sannolikt att bli en aktivitet/ett nyckeltal och 
därmed kommer vi att arbeta med det under 
2022.

66

2019000242 2019-02-17 Motion - Plan för en fossilfri kommun Centerpartiet/Kommunfu
llmäktige

2019-06-27 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med 
hänvisning till att förslagen bör framställas och behandlas inom 
ramen för gällande målstyrningsprocess. (KF § 73 2019-06-13)

KLAR se 2017/390



67
2019000247 2019-02-17 Motion - Solenergi i Sotenäs kommun Centerpartiet/Kommunfu

llmäktige
2019-10-15 BIFALL Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig 

bakom en utbyggnad i enlighet med beslut om 
investeringsmedel. (KS § 43 2020-03-18)

KLAR 2019/1306

69

2019000257 2019-02-19 Motion - Angående införande av digitalt 
voteringssystem

Moderaterna/Kommunfu
llmäktige

2019-04-30 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte avsätta medel för 
digitala verktyg.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under 
2020 anordna en workshop för en mindre grupp 
förtroendevalda för att få möjlighet att prova olika verktyg 
inför upphandling av system. I workshopen ska nämndernas 
samt kommunfullmäktiges presidium deltaga. (KS § 45 2020-03-
18)

PAUS 2019/536 Anna-Lena Höglund 2021-03-25 (ALH)Arbetet pausat pga. Corona

70

2019000434 2019-03-28 Motion om namnsättning av två vägar i 
Hunnebostrand

Lars-Erik Knutsson (S) 2020-06-18 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att;
− bifalla motionen till den del som avser gångvägen med 
föreslaget namn Himlastigen
− avslå motionen till den del som avser vägen med föreslaget 
namn Kärleksstigen

KLAR

72
2019000693 2019-05-21 Motion - Skärpt rutin för anställningar inom 

äldreomsorgen
Nils-Olof Bengtsson (M) 2019-06-27 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om skärpt 

rutin för anställningar inom äldreomsorgen. (KF § 142 2019-12-
12)

PÅGÅR Lisbeth Olsson Pågår, ärendet med på OSG 2021-04-08

78

2019000888 2019-07-04 Motion - Fimpen är skräpets värsting Eva Abrahamsson (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och noterar 
att Kommunfullmäktige tidigare har bifallit 2016-09-23 § 93 en 
motion om Ett renare Sotenäs dnr 2016/000185 och att de 
båda motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska 
samordnas.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inom 
”Strandstädarprojektet” köpa in ”Fimpomater” samt utplacera 
dessa på lämpliga ställen i kommunens orter. (KF § 17 2020-03-
12)
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag dnr 
2020/530 att inom ”Strandstädarprojektet” köpa in 
”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i 
kommunens orter.
Vid dagens sammanträde lämnas information om att 
utredning pågår och att en rapport kommer redovisas efter 
sommaren. (KSAU § 115 2020-05-13)

REDO 
KSAU

2016/185 (2a 
motionen)
2020/530

Eveline Savik
Leif Andreasson 
(uppdraget)

2021-03-25 (LA) Fimpomater beställda och 
på väg.
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2019001025 2019-08-17 Motion - utreda ang införande av lånecyklar 
i Sotenäs kommun

Therése Mancini 2020-06-26 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att frågan 
ska utredas, utifrån såväl hållbarhetsperspektiv som 
besöksnäringsutvecklingsperspektiv. (KF § 85 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/683 Åsa Andersson 2021-03-25 (ÅA) Det blev ett litet stickspår 
kring projektet Utvecklad Cykelturism i 
Sotenäs och konceptet Hike & Bike, som till 
viss del berörde samma ämne som 
motionen. Frågan om fria lånecyklar har dock 
inte fått något svar, däremot har vi 
identifierat platser som tillhandahåller 
hyrcyklar/cykeluthyrning genom Hike & Bike-
konceptets Hike & Bike Points.
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2019001092 2019-09-08 Motion - Insatser mot porrsurfande på 
kommunens datoreripads

Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena
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2019001093 2019-09-08 Motion - Insatser mot spelmissbruk Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena

84

2019001107 2019-09-11 Motion - om ökad tillgänglighet till 
motionsspåret, Kungshamn

Therése Mancini 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att 
finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via investeringsbudget 
för 2021 för Kommunstyrelsen. (KF § 126 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1201 Staffan Karlander 2021-04-21 Pågår, kommer att lämnas över 
till DoP inom kort.

88

2019001320 2019-10-21 Motion - restaurera Sandöslingan och 
närområdet

Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en 
utredning innehållande en kostnadskalkyl och åtgärdsförslag 
för en restaurering av Sandöslingan. (KF § 125 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1200
UN 2021/8

Staffan Karlander 2021-04-41 Väntar på en offert på arbetet, 
Hoppas att kunna koma upp med ärendet till 
KSAU i maj.
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2019001402 2019-11-05 Motion - förbud av passivt tiggeri Veronica Johansson (SD) 

och Torbjörn Johansson 
(SD)

2020-03-18 BIFALL (KF § 18 2020-03-12)
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet. (KS § 138 2020-09-09) ->

PÅGÅR 2020/687 Anna-Lena Höglund KSAU i maj
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2019001404 2019-11-05 Motion - om kommunala villatomter Daniel Nordström (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och 
ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning 
av kommunala småhustomter. (KF § 21 2020-03-12)

PÅGÅR 2020/334 Ann-Sofie Sjögren 2021-04-14 inväntar besked från 
Sotenäsbostäder om huruvida de fått igenom 
förslaget (att ta över villatomtkön) i sin 
styrelse.
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2019001614 2019-12-09 Motion om kollektivtrafik Birgitta Albertsson (S) 
och Lars-Erik Knutsson (S)

2020-03-24 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
tillsammans med Västtrafik utreda en jämnare turtäthet mellan 
linje 860 och 862, att ungdomars behov beaktas, samt att 
utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i 
Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet. (KF § 20 2020-
03-12)

PAUS 2020/350 Anna-Lena Höglund
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2019001695 2019-12-12 Motion - Energisymbios planera för 
landbaserad vågkraft

Mikael Andersson (C) 2020-03-17 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera 
platser för förnybara energisystem i pågående ÖP-arbete. (KF § 
86 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad

96
2020000136 2020-01-29 Motion - deltagande i sammanträden på 

distans
Lars-Erik Knutsson (S) m 
fl

2020-06-10 BIFALL (KF § 51 2020-04-29) KLAR 2020/382 Anna-Lena Höglund

99
2020000286 2020-03-09 Motion - Hyresrätter på Rösholmen, 

Kungshamn
Liberalerna 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att studera platsen i pågående ÖP-arbete. 
(KF § 128 2020-11-26)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad
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2020000558 2020-05-18 Motion - ökad bemanning och en ökning av 
antalet tillsvidareanställda i äldreomsorgen

Sanna Gustafsson (S) och 
Kent Östergren (S)

AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen till den del 
som avser att antalet tillsvidareanställda ska öka till 95 % under 
kommande treårsperiod, samt avslag till den del som avser mer 
pengar till ökad bemanning.
Möjliga ökade resurser till förvaltningen bör gå till förändrade 
arbetssätt och utveckling av verksamhet. Om Riksdagen 
beslutar kring ytterligare särskilda medel för att stärka 
äldreomsorgen ser förvaltningen stora möjligheter till en 
förbättrad kvalitet i verksamheten och förbättrad arbetsmiljö, 
samt ett intensifierat förebyggande arbete. (KF § 12 2021-02-
18)

PÅGÅR Lisbeth Olsson 2021-03-26
Vi arbetar för att öka andelen 
tillsvidareanställda. 

102

2020000597 2020-05-29 Motion - ändrad starttid för 
Kommunfullmäktiges sammanträden

Jan Ulvemark (S) 2020-10-06 BIFALL (KF § 107 2020-09-24)
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiden till 
kl 09.30 från och med 2021.
Kommunfullmäktiges budgetram ökas med 90 tkr från och 
med 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker ur anslaget 
Kommunstyrelsens ofördelade medel. (KF § 146 2020-12-10)

KLAR 2020/966 Anna-Lena Höglund



Motion om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

 

 

Det händer gång på gång att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 
inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att det är 
ett hot mot demokratin att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

I Regionfullmäktige i Västra Götaland finns ett system för uppföljning av motioner – 
Motionsbalans. I motionsbalansen finns en uppföljning av motioner och där redovisas 
uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder. 

Jag yrkar att Sotenäs kommunfullmäktige använder sig av en motionsbalans. 

 

2021-03-10 

Yngve Johansson 

 

Miljöpartiet de Gröna 
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Koncernkontoret  2020-10-20 
MOTIONSBALANSEN  
 
 
Motion Inlämnad av Inkom Remitterad till Svar   Beslut 

Säkerheten på våra akutmottagningar 
och vårdplatser 
RS 2018-03055 

Ralf Dahlgren (SD) 
Matz Dovstrand (SD) 

2018-05-29 Styrelsen för SU 
Styrelsen för NU-sjukvården 
Ansvarig koncernstab: utförarstyrelsen  och 
samordning 
 

* 
* 

RF 1/12 

Översyn av ägarperspektivet och 
upphandlingar 
RS 2019-03986 

Lena Mjörnell (SD) 2019-05-28 Västtrafik AB 
Ägarutskottet 
Ansvarig koncernstab: 
Verksamhetsuppföljning ek och inköp 
 

*  

Brukarstyrd inläggning vid svåra 
självskadebeteenden 
RF 2019-06827 
 

Carina Örgård (V) 2019-10-08 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för SÄS 
Styrelsen för Närhälsan 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: hälso- och sjukvård 
 

* 
* 
* 
* 

 

Riktade insatser till ungdomar i 
särskilt utsatt situation och därmed 
riskzon för beroendeproblematiken 
RS 2019-06828 
 
 

Carina Örgård (V) 
Birgit Lövkvist (V)
  

2019-10-08 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för SU 
Styrelsen för Regionhälsan 
Styrelsen för Närhälsan 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

* 
* 
* 
* 
* 
 

 

Demokrati Västra Götalandsregionen 
RS 2019-06829 

Håkan Lösnitz (SD) 2019-10-08 Politisk beredning 
Ansvarig koncernstab:- 
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Införande av Det Grå Arkivet 
RS 2019-06830 

Håkan Lösnitz (SD) 
Helene Granbom 
Angerheim (SD) 
 

2019-10-08 Styrelsen för SÄS 
Styrelsen för Närhälsan 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Östra patientnämnden 
Styrelsen för Habilitering och Hälsa 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 

Utveckla folkhögskolorna i Västra 
Götalandsregionen 
RS 2019-06832 
 

Håkan Lösnitz (SD) 2019-10-08 Kulturnämnden 
Styrelsen för folkhögskolorna 
Ansvarig koncernstab: Regional utveckling 

* 
* 

RF 2-3/11 

Förhindra IS-terroristers 
återvändande 
RS 2019-06833 
 

Heikki Klaavuniemi 
(SD)  

2019-10-08 Regionstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Ärendesamordning 
och kansli 

* RF 2-3/11 

Restriktioner av gratis tolktjänst 
RS 2019-06836 
 
 

Håkan Lösnitz (SD) 
Martin Johansson 
(SD) 

2019-10-08 Regionstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Ärendesamordning 
och kansli 

* RF 2-3/11 

Översyn av tjänstemannaorganisation 
RS 2019-06837 
 

Rose-Marie 
Antonsson (SD) 

2019-10-08 Regionstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Regiondirektörens 
ledningsstöd 

  

Närvårdsplatser 
RS 2019-07016 
 
 

Janette Olsson (S) 
Håkan Linnarsson 
(S) 

2019-10-14 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för SÄS 
Styrelsen för Närhälsan 
Styrelsen för Regionhälsan 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

* 
* 
* 
 
 
* 
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Samverkan mellan VGR och 
kommuner för att möta den psykiska 
ohälsan hos barn och ungdomar 
RS 2019-07017 
_____________________________ 
 
 

Annica Erlandsson 
(S) 
 
 
________________ 

2019-10-14 
 
 
 
_____________ 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen – psykber 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för Regionhälsan 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
___________________________________ 

 
* 
* 
 
_________ 

Låta naturbruksstyrelsen besluta 
vilka gymnasieutbildningar som 
lämpligast erbjuds på vilket 
naturbruksgymnasium 
RS 2019-07495 
 

Hannyah Jörtoft (SD) 
  

2019-11-05  Styrelsen för naturbruksgymnasierna 
Regionutvecklingsnämnden 
Ansvarig koncernstab: Regional utveckling 

* 
* 

RS 1/12 

Förbättra förlossningsvården 
RS 2019-07502 
 
 

Malin Sjunneborn 
(S) 

2019-11-05 Styrelsen för SU 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

* 
* 
* 

RF 1/12 

Begära utdrag från 
belastningsregistret innan anställning 
i Västra Götalandsregionen 
RS 2019-08186 
 

Johanna Johansson  
(SD) 

2019-12-03 Styrelsen för SU 
Personalutskottet – sammanställer 
Ansvarig koncernstab: HR 

*  

Neutral klädsel 
RS 2019-08187  
 

Håkan Lösnitz (SD) 
Inga-Maj Krüger 
(SD) 

2019-12-03 Juridiken 
Ansvarig koncernstab: Ärendesamordning 
och kansli 
 

* RS 10/11 

Upphandling av biobränsle till flyget 
RS 2019-08189 

Bijan Zainali (S) 
med flera 

2019-12-03 Miljönämnden 
Ansvarig koncernstab: Regional utveckling 
 

* RF 2-3/11 
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Tillgång till doulor och kulturtolkar i 
hela regionen 
RS 2020-00874 
 

Janette Olsson (S) 
med flera 

2020-02-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelsen för Regionhälsan 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Beredningen för mänskliga rättigheter 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

* 
* 
* 
* 

RF 2-3/11 

IT-styrningen i Västra Götaland 
RS 2020-00875 

Andreas Hektor (S) 2020-02-04 Styrelsen för SÄS 
Digitaliseringsberedningen – sammanställer 
Ansvarig koncernstab: Förändring 
 

  

Minskad administration med hjälp av 
IT 
RS 2020-00876 
 
 

Andreas Hektor (S) 
Cecilia Dalman Eek 
(S)  

2020-02-04 Styrelsen för SU 
Styrelsen för Närhälsan 
Digitaliseringsberedningen – sammanställer 
Ansvarig koncernstab: Förändring 

* 
* 

RS 10/11 

Varvs- och Industrihistoriskt 
Centrum 
RS 2020-03484 
 

Björn Tidland (SD) 
Anders Strand (SD) 

2020-05-19 Regionutvecklingsnämnden 
Kulturnämnden 
Ansvarig koncernstab: Regional utveckling 

  

Vulvamottagning på Angereds 
närsjukhus 
RS 2020-03487 

Martin Wannholt (D) 
Mariette Risberg (D) 

2020-05-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Sjukhusen i väster 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

  

Kö till IVF-provrörsbefruktning 
RS 2020-03488 
 

Carina Örgård (V) 
med flera 

2020-05-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

  

Rätt till traumabehandling även vid 
beroendeproblematik 
RS 2020-03489 
 

Carina Örgård (V) 
med flera 
 

2020-05-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Styrelsen för SÄS 
Styrelsen för SU 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
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Syfte att växla upp arbetet kring 
jämlikhet i Västra Götalandsregionen 
RS 2020-03967 
 
 

Janette Olsson (S) 
Cecilia Dalman Eek 
(S) 

2020-06-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Styrelsen för NU-sjukvården 
Tandvårdsstyrelsen 
Regiongemensam hälso- och sjukvård 
Beredningen för mänskliga rättigheter 
Ansvarig koncernstab: hälso- och sjukvård 
 

  

Hårdare krav vid upphandlingar för 
att undvika personalbrist och ojämlik 
vård 
RS 2020-03968 
 

Eva Olofsson (V) 2020-06-09 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
Ansvarig koncernstab: hälso- och sjukvård 
med stöd av HR och inköp 

  

Åtgärder vid allvarliga 
förlossningsskador 
RS 2020-05743 
 
 

Carina Örgård (V) 2020-09-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Styrelsen för SU 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Styrelsen för regionhälsan 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård
  

  

Etablera en digital mottagning för 
barn och unga med psykisk ohälsa 
RS 2020-05744 
 

Janette Olsson (S) 
med flera 
 
 

2020-09-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Styrelsen för regionhälsan 
Styrelsen för närhälsan 
Styrelsen för NU-sjukvården 
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård 
 

  

Granskning av användningen av 
regionalt stöd och offentlig 
finansiering 
RS 2020-05745 

Bijan Zainali (S) 
Louise Åsenfors (S) 

2020-09-22 Regionutvecklingsnämnden       
Kulturnämnden  
Beredningen för mänskliga rättigheter 
Beredningen för folkhälsa och social 
hållbarhet 
Ansvarig koncernstab: regiondirektörens 
ledningsstöd                                                                                                                                                                                         
   

  



6 
 

Jämlik vård för personer som upplevt 
eller bevittnat våld i nära relation 
RS 2020-058746 
 

Janette Olsson (S) 
med flera 

2020-09-22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Styrelsen för SU                
Styrelsen för regionhälsan   
Styrelsen för närhälsan       
Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård                                                               

  

 

  



Bifallna motioner september 2019- juni 2020
 

Dnr Motionär Motion - Uppdrag RF Genomförda åtgärder

RS 2019-
00826

Bijan Zainali (S) med flera 
om nya insatser för att 
rena Västerhavet

Regionstyrelsen får i uppdrag att ta nya 
initiativ till eller stödja innovationsprojekt för att 
rena hav och kuster från skräp i Västsverige.

2019-10-08 § 175 Regionutvecklingsnämnden har avsatt 1 500 000 
kronor till projektet "Mindre skräp i och plast i 
Västerhavet" (RUN 2020-00065)

RS 2018-
04492

Carina Örgård (V) och Eva 
Olofsson (V) om stärkt 
psykiatrisk vård för unga 
vuxna i hela Västra 
Götaland

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
utreda behov, utbud samt komma med förslag 
till eventuell utökning av vård för unga vuxna 
med psykisk ohälsa i Västra Götaland.

2019-10-08 § 177 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 2020-09-30 § 246 
lämnat utredningen för godkännande av 
regionfullmäktige.

RS 2018-
06667

Janette Olsson (S) med 
flera om handlingsplan för 
konkurrenskraftiga 
grundlöner i sjukvården

En handlingsplan tas fram i samarbete med 
de fackliga organisationerna hur Västra 
Götalandsregionens sjukvårdslöner ska kunna 
nå riksgenomsnittet.

2019-10-08 § 179 Handlingsplan framtagen och anmäld till 
regionstyrelsen 2020-04-14. "Partsgemensam 
handlingsplan för konkurrenskraftiga löner i 
sjukvården 2020" RS 2020-01982

RS 2019-
02844

Louise Åsenfors (S) om ett 
tydligare och utvecklat 
regionarbete för att 
motverka människohandel

Regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att utbilda om människohandel.

2019-11-05 § 214 Regionstyrelsen beslutade 2020-08-25 att uppmana 
regionhälsan att ge Västra Götalandsregionens 
kompetenscentrum för våld i nära relationer i uppdrag 
att utbilda om människohandel för sexuella ändamål i 
bas-, metod- och fördjupade utbildningar om våld i 
nära relationer.

RS 2019-
06664

Linnéa Wall (S) med flera 
om att utreda möjligheten 
att införa avgiftsfritt besök 
hos tandhygienist för alla 
över 65 år

Utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt 
beök hos tandhygienist för alla över 65 år och 
med detta förslag skapa en mer jämlik 
munhälsa i åldersgruppen oavsett 
klasstillhörighet och ekonomi 

2019-11-05 § 218 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen återremitterar ärendet 
2020-11-11 § 306 för att utreda införandet av 
avgiftsfria besök hos tandhygienister för årskullen 75, 
80 och 85 år samt att utreda kostnaderna för förslaget.

RS 2018-
06666

Jim Aleberg (S) och Claes 
Redberg (S) om att införa 
avgiftsfria 
sjuksköterskebesök på 
vårdcentralen för alla över 
65 år

Utreda förutsättningarna att införa avgiftsfria 
sjuksköterskebesök på vårdcentralen för alla 
över 65 år.

2019-12-03 § 254 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2020-04-15  § 
208 om att föreslå regionfullmäktige att besluta om att 
införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralen 
för alla över 65 år. 

RS 2018-
06672

Eva Olofsson (V) med 
flera om införande av 
avgiftsfritt influensavaccin

Ta bort patientavgiften för vaccinering för 
riskgrupper och de som är 65 år eller äldre. 
Avgiftsfriheten gäller inte för 
influensavaccinationssäsongen 2019-2020 då 
det inte bedöms som varken rättvist eller 
praktiskt genomförbart.

2019-12-03 § 255 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2020-04-15  § 
82. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner planen 
för genomförande av avgiftsfritt influensavaccin för 
riskgrupper och för de som är äldre än 65 år.
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RS 2018-
04806

Nicklas Attefjord (MP) med 
flera om en sammanhållen 
vårdkedja med en 
huvudansvarig 
barnmorska - från 
mödravård till förlossning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
tillsätta en utredning om möjligheten att inrätta 
en modell med en sammanhållen vårdkedja 
med en huvudansvarig barnmorska.

2020-02-04 § 16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2020-09-02 § 
209. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner 
Koncernkontorets bedömning efter genomförd 
utredning att Västra Götalandsregionen inte bör införa 
en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig 
barnmorska. 

RS 2019-
02536

Marianne Berntsson (D) 
om att utredning av 
obstruktiv sömnapné skall 
omfattas av vårdgarantin

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att utredning på 
misstanke om obstruktiv sömnapné ska 
omfattas av vårdgarantin inom Västra 
Götalandsregionen

2020-02-04 § 22 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 210. 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inväntar nationella 
överenkommelser för personcentrerad sammanhållna 
vårdförlopp. 

RS 2019-
02869

Håkan Lösnitz (SD) och 
Bo Antonsson (SD) om 
debitering och riktlinjer vid 
uteblivna vårdbesök

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa gemensamma regionala 
riktlinjer i syfte att minska antalet uteblivna 
vårdbesök

2020-02-04 § 24 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner 
redovisningen 2020-11-11 § 305. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram regionala 
riktlinjer för att minska antalet uteblivna vårdbesök.

RS 2018-
06663

Håkan Linnarsson (S) med 
flera om införande av ett 
PSA-provprogram i Västra 
Götalandsregionen

Motionen anses bifallen med hänvisning till det 
av hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 
pilotprojektet för organiserad 
prostatacancertestning

2020-02-04 § 28 Bifallen motion med hänvisning till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen besluit 2019-09-25 § 109 om 
Pilotprojekt till organiserad prostatacancertestning i 
Västra Götalandsregionen 2020-2022.

RS 2019-
02845

Michael Melby (S)              
Janette Olsson (S)

Uppdrag för att ta hand om de yngre barnens 
psykiska hälsa.Regionstyrelsen får i uppdrag 
att 1. utreda hur VGR kan säkerställa de yngre 
barnens psykiska hälsa samt dess 
vårdnadshavares behov. 2. Hur tillgången till 
psykologer för mödra- och barnhälsovård 
säkerställs, för att möta de yngre barnens 
behov i VGR.

2020-06-09 § 107

 

RS 2019-
02876

Eva Olofsson (V) med 
flera om rutiner för att 
hantera kränkningar från 
patient eller närstående

Ett förslag till rutiner för hantering av 
kränkning av medarbetare från patient eller 
närstående ska tas fram och genomföras i 
samtliga VGR:s sjukvårdsverksamheter i egen 
regi.

2020-06-09 § 110 En regiongemensam rutin för hantering av 
kränkningar från patient och närstående håller på att 
tas fram. Beräknas vara klart i oktober.
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RS 2019-
03988

Carina Örgård (V) och 
Kerstin Joelsson-Wallsby 
(V) 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
kartlägga den regionala ätstörningsvården, 
utreda behov och komma med förslag till att 
utveckla verksamheter så att anpassad vård 
kan ges.

2020-06-09 § 113 Uppdragshandling till KPH framtagen 2020-06-24 för 
att kartlägga ätstörningsvården i Västra 
Götalandsregionen. Planerad återrapportering till 
psykiatriberedningen och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen våren 2021.

RS 2019-
03990

Carina Örgård (V) och 
Bille Karlsson(V) 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
utreda resurstillsättning, utbildningsbehov 
samt behov av nyrekrytering för att möta 
behoven av psykologisk bedömning och 
behandling hos barn i åldersgruppen 0-5 år.

2020-06-09 § 115

Planeringen är att denna kommer upp till 
psykiatriberedningen 2020-12-04 och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 2020-12-09.

RS 2019-
07499

Malin Sjunneborn (S) med 
flera

Koncernkontoret får i uppdrag att 1. följa upp 
hur minoritetslagen efterlevs. 2. se över om 
minoritetsspråken finns tillgängliga på 1177 
och Närhälsan online. 3. se över om det finns 
broschyrer på minoritetsspråken.

2020-06-09 § 119 Avdelning social hållbarhet kommer under hösten att 
beställa en granskning av extern utförare hur 
minoritetslagen efterlevs. Avdelningen kommer även 
att översätta det material och information som bedöms 
som mest relevant till de fem nationella 
minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, romani 
chib och samiska.

Övrig redovisning om tidigare bifallen motion

RS 2017-
00558

Michael Melby (S) Cochleaimpolantat för vuxna. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag - 1. Utreda 
förutsättningarna för ett ökat uppdrag vad 
gäller behandling med Cochleaimpolantat för 
vuxna 2. Vidta åtgärder för att tillgodose 
behov av dubbla implantat till vuxna. 3. Utreda 

        

HSS 2019-11-14      
§ 301

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skickar underlaget till 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
hälso- och sjukvårdsnämnderna för beaktande.

RS 2016 -
01333

Karin Engdahl (S)                
Hanne Jensen (S)

Västra Götalandsregionens strategi för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen får uppdraget att 
samordna arbetet med att ta fram en regional 
strategi för Västra Götalands arbete med 
sexuell och reproduktion hälsa och rättigheter.

HSS 2020-01-22        
§ 16

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer Strategi för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Västra 
Götalandsregionen. Uppdraget att ta fram en regional 
strategi är därmed fullgjort.
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RS 2017 -
04326

Hanne Jensen (S) Prehospital psykiatrisk resurs genom 
införande av psykiatriambulans. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 
samtliga sjukhusförvaltningarnas utbud av 
mobila akutpsykiatriska resurser för en 
komplett regional bild och vid behov initiera ett 
arbete för en kvalitetssäkring av prehospitala 
processer på regional nivå.

HSS 2020-01-22        
§ 17

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om 
regiongemensam struktur för mobila akutpsykiatriska 
resurser enligt tjänsteutlåtande daterat 2019-11-12. 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen rekommenderar 
sjukhusstyrelserna att se över sina mobila 
akutpsykiatriska resurser och om möjligt närma sig 
den regiongemensamma strukturen för mobila 
akutpsykiatriska resurser och att undersöka 
eventuella samverkansmöjligheter med berörda 
kommuners mobila verksamheter. Uppdraget är 
därmed fullgjort.
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Återremiss, utredning om införande av förbud mot passiv 
insamling av pengar i Lokala ordningsföreskrifter 
 

Sammanfattning 
Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs 
kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, 
ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag 
tagits fram med en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv 
insamling av pengainsamling inarbetas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 79 att återremittera ärendet för att utreda 
om förslaget bryter mot Europakonventionen. 

Beskrivning av ärendet 
Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. 
Föreskrifterna reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras 
tillräckligt i ordningslagen. En lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en 
nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs 
§ 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av 
pengar” kan utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift 
har vunnit laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 

 

 
2021-07-07 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2020/000687| Sida 2(4) 

 
 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

kommuner följt Vellinge och antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D 
i relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom 
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med 
offentlig plats enligt denna lag avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 
 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 
tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal står nu i begrepp att åter pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, 
ärendet är återremitterat från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att 
ärendet behöver kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i 
Munkedal 2021-01-08 och 2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget 
sändes vidare till KF 2021-04-26.  

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. 
 

Definitioner 

Allmän plats  

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. 
En allmän plats kan vara en gata, ett torg eller en park.  

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 

 

 
2021-07-07 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2020/000687| Sida 3(4) 

 
 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Offentlig plats  

Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  
1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik.  
En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, 
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska 
jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för 
allmänheten. Om ett område eller utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under 
vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 
 

Utredning 
Det är möjligt att införa förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, 
ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Förslaget kan införas med hänvisning till den lokala ordningsstadgan enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Utredning med hänvisning till återremiss 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att utreda om förslaget 
bryter mot Europakonventionen. 
 
Frågan ställdes till SKR där juridiska avdelningen lämnar följande svar: 
 
Europadomstolens dom gällde inte svenska förhållanden, utan i det aktuella fallet var 
det fråga om ett generellt förbud mot tiggeri, sanktionerat med böter som kunde 
omvandlas till fängelse, vilket också hade skett. Ingen av dessa omständigheter är för 
handen i vår svenska rättsordning, där den enskilda kommunen dels kan välja mellan att 
föreskriva tillståndskrav eller förbud gällande tiggeri beroende på omständigheterna. 
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Och vidare, om en sådan föreskrift skulle överträdas, kan det bara kan bli fråga om 
bötesstraff vilket inte kan omvandlas till fängelse, även vid upprepade överträdelser. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 
12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 
 
Bilagor 
Motion 
KF protokoll 2020-03-12 § 18 
KS protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor 
Förslag till revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, daterad 2021-04-08 
KF protokoll 2021-06-17 § 79 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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KF § 79 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med 
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling 
inarbetas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att uppdatera 
kartmaterialet.  

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den. Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 
2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och Regioner SKR har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
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Forts. KF § 79 

 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet  
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26 § 38 
som avslog ärendet.  

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Definitioner 

Allmän plats  
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en 
gata, ett torg eller en park.  

Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 40(58)
 

 
 

Forts. KF § 79 

En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga 
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller 
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-12 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor 2021-04-08 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2021-04-08 
Administrativ chef tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 86 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Sebastian Andersson (SD), Jeanette Loy (M), Inger Eckert (KD), Veronica 
Johansson (SD) och Kajsa Åkesson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsen förslag. 
 
Ewa Ryberg (V) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att det ska utredas om förslaget 
bryter mot europakonventionen. 
 
Mikael Sternemar (L) och Gunnar Selstam (C) föreslår avslag till förslaget. 
Therése Mancini (S), Annica Erlandsson (S), Yngve Johansson (MP) och Gerardo Alas (S) föreslår 
bifall till Ewa Rybergs (V) förslag och avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar mötet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som föreslår att ärendet ska avgöras 
idag röstar JA, den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 16 JA-
röster, 14 NEJ-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktige har således beslutat om 
minoritetsåterremiss av ärendet. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 41(58)
 

 
 

Forts. KF § 79 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med motiveringen att det ska utredas om 
förslaget bryter mot Europakonventionen. 
 

Reservation 

Mats Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Mathias Bruno (M) Roland Mattsson (M) 
Ragnhild Selstam (M) Eva Abrahamsson (M) Jeanette Loy (M) Kajsa Åkesson (M), Lars 
Kinnmalm (M), Ronald Hagbert (M), Helene Stranne (M) och Susanne Bergholtz (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. 
 
Inger Eckert (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Veronica Johansson(SD), Sebastian Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Cecilia Simonsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 

Skickas till 

Administrativ chef 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 42(58)
 

 
 

Forts. KF § 79 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M X   

2 Jeanette Loy M X   

3 Roland Mattsson M  X   

4 Nils Olof Bengtson M X   

5 Ragnhild Selstam M X   

6 Eva Abrahamsson M X   

7 Ronald Hagbert M X   

8 Susanne Bergholtz M X   

9 Kajsa Åkesson M X   

10 Lars Kinnmalm M X   

11 Mathias Bruno  M X   

12 Mikael Andersson -   X 
13 Olof Börjesson C  X  

14 Gunnar Selstam C  X  

15 Mikael Sternemar L  X  

16 Gunilla Ohlin  L  X  

17 Inger Eckert KD X   

18 Therese Mancini  S  X  

19 Lars-Erik Knutsson S  X  

20 Annica Erlandsson S  X  

21 Geraldo Alas S  X  

22 Birgitta Albertsson S  X  

23 Jan Ulvemark S  X  

24 Sanna Lundström Gustafsson S  X  

25 Lotta Johansson S  X  

26 Ewa Ryberg V  X  

27 Yngve Johansson  MP  X  

28 Cecilia Simonsson SD X   

29 Veronica Johansson SD X   

30 Sebastian Andersson SD X   

     
31 Helene Stranne, ordförande  M X   

Summa (31)  16 14 1 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 43(58)
 

 
 

Forts. KF § 79 Skriftlig reservation 

 
Veronica Johansson(SD), Sebastian Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande; 
 
Skriftlig reservation mot beslutet om återremittering Ang tiggeriet. 
SD Veronica Johansson, Sebastian Andersson  
 
Mats Abrahamsson (M) Nils Olof Bengtson (M) Mathias Bruno (M) Roland Mattsson (M) 
Ragnhild Selstam (M) Eva Abrahamsson (M) Jeanette Loy (M) Kajsa Åkesson (M), Lars 
Kinnmalm (M), Ronald Hagbert (M), Helene Stranne (M) och Susanne Bergholtz (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande: 
 
Vi reserverar oss härmed mot beslutet att återremittera frågan om sk tiggeriförbud.  
Att motivera återremissen med följande att ett sk tiggeriförbud strider mot Europakonventionen 
anser vi ej vara förenligt med vad Förvaltningsrätten samt Sveriges kommuner och landsting anser. 
Förvaltningsrätten prövade frågan så sent som 2021-04-29 och avfärdade att ett sk tiggeriförbud 
skulle strida mot Europakonventionen.  
Därför vill vi anmäla reservation mot beslutet.  
 
 
  



Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-06-02 § 71-108 

Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida 31(69)

KS § 86 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med 
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling 
inarbetas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att uppdatera 
kartmaterialet.  

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter. 

Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den. Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 
2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 

Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  

Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  

Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 32(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal stod åter i begrepp att pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet  
återremitterades från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26 § 38 
som avslog ärendet.  

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Definitioner 

Allmän plats  
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en 
gata, ett torg eller en park.  

Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 33(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86 

En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga 
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller 
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-12 § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor 2021-04-08 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2021-04-08 

Yrkande 

Anders Persson (SD), Mats Abrahamsson (M), Jeanette Loy (M) och Robert Yngve (KD) 
föreslår bifall till förslaget. 
Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Perssons (SD) med fleras bifallsförslag mot Mikael 
Sternemars (L) med fleras avslagsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar Anders Perssons 
(SD) med fleras bifallsförslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Följande omröstningsproposition fastställs, den som bifaller förslaget röstar JA, den som vill avslå  
förslaget röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 6 NEJ-röster. Se 
omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av kartbilagor, 
daterade 2021-04-08. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 34(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86 

 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 

Reservation 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) och Yngve Johansson (MP)  lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 35(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Susanne Aronsson de Kinnaird M X   
Olof Börjesson C  X  
Mikael Sternemar L  X  
Robert Yngve KD X   
Therese Mancini S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Anders Persson SD X   
     
Mats Abrahamsson M X   

Summa (13)  7 6  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 36(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86   Reservation 

 
Therése Mancini (S) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
Socialdemokraterna  reserverar sig mot införande av förbud mot passiv insamling av pengar i lokala 
ordningsföreskrifter Sotenäs kommun. Vi anser att fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort 
genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med rättighetsperspektiv och sociala insatser.   
Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid och skattemedel åt frågan.  
Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är människors fattigdom och vi anser inte att 
ett förbud löser det problemet. 
 
Mikael Sternemar (L) lämnar en skriftlig reservation enligt följande; 
 
I förarbetena till OL tas penninginsamling upp som ett exempel på förfarande som kan behöva 
regleras i lokala ordningsföreskrifter. SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter till 
kommunerna innehåller en punkt som reglerar penninginsamling. Att i lokala ordningsföreskrifter 
reglera penninginsamling på offentlig plats får därför närmast anses vara norm bland Sveriges 
kommuner. I SKR:s underlag för lokala ordningsföreskrifter har bestämmelsen utformats enligt 
följande: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
Med ovanstående motiveringar anser Liberalerna att Sotenäs kommun skulle införa tillståndsplikt 
för passiv penninginsamling i stället för att driva symbolpolitik. Förbud mot passiv 
penninginsamling kan bara begränsas till ett fåtal platser och berör bara en begränsad geografisk 
yta. Sannolikheten för att tiggeriet uppstår på nya platser i anslutning till de utpekade områdena är 
stor. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 37(69)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 86  Protokollsanteckning 

Magnus Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning; 
  
Vi anser att det är fruktansvärt inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör 
det brottsligt för människor i nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är 
lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet 
inte se ett samhälle där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för 
välfärdssamhällen där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst.  
 
 
 
Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger 
får en bättre situation. Vi anser att det är viktigt att stå upp för mänskliga rättigheter i alla 
sammanhang och arbetar för de på alla de politiska nivåer där vi är representerade. 
 
 

 

  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av 
pengar i Lokala ordningsföreskrifter 
 

Sammanfattning 
Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs 
kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, 
ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag 
tagits fram med en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv 
insamling av pengainsamling inarbetas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138  att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet.  

Beskrivning av ärendet 
Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala 
ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. 
Föreskrifterna reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras 
tillräckligt i ordningslagen. En lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en 
nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs 
§ 12 bort som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av 
pengar” kan utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift 
har vunnit laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 
kommuner följt Vellinge och antagit samma lydelse.  
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
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Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D 
i relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom 
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med 
offentlig plats enligt denna lag avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 
 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 
tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal står nu i begrepp att åter pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, 
ärendet är återremitterat från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att 
ärendet behöver kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i 
Munkedal 2021-01-08 och 2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget 
sändes vidare till KF 2021-04-26.  

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. 
 

Definitioner 

Allmän plats  

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt 
behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. 
En allmän plats kan vara en gata, ett torg eller en park.  

Offentlig plats  

Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  
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1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik.  
En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, 
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska 
jämställas med offentliga platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för 
allmänheten. Om ett område eller utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under 
vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 
 

Utredning 
Det är möjligt att införa förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, 
ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 
 
Förslaget kan införas med hänvisning till den lokala ordningsstadgan enligt 1 kap 2 § 
ordningslagen (1993:1617). 
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 
12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på 
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
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Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 
 
Bilagor 
Förslag till revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, daterad 2021-04-08 
Kartbilagor 
KS protokoll 2020-09-09 § 138 
KF protokoll 2020-03-12 § 18 
Motion 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 2017-02-16 § 15 
 
Sotenäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Sotenäs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § och 
22 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 21 och 
22 §§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, nedanstående områden jämställas med offentlig 
plats:  
        

a) Följande begravningsplatser:   
 Kyrkogården Sandbogen 
 Vägga kyrkogård 
 Hovenäsets kyrkogård 
 Tossene gamla och nya kyrkogård 
 Askums g.a kyrkogård 
 Bovallstrands kyrkogård 
 Malmöns kyrkogård 
 Sandö kyrkogård 
 Hunnebostrands kyrkogård 
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b) Följande badplatser: 
 Malmön – Kattesand, Pärlane och Badhuset 
 Hunnebostrand – Sankt Görans Ö och Hästedalen 
 Kungshamn – Fisketången, Stenbogen och Ramnerer 
 Bovallstrand –Badholmarna 
 Smögen – Sandö, Vallevik och herr- och dambadet vid Makrillviken 
 Väjerns badplats Hammarudden 
 Hovenäsets badplats Reso 
 Röds badplats 

 
c) Följande idrottsplatser: 

 Idrottsplatsen Kungshamnsvallen 
 Idrottsplatsen Hunnebostrand 
 Idrottsplatsen Bovallstrand 
 Idrottsplats Smögen 

 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 22 
§ första stycket och 23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-
släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m. 

6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
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Störande buller 

7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 

8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. Tillstånd för uppställning krävs av polismyndigheten. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,50 meter och längre än 2 meter från husvägg eller den del över en 
körbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter. 
 
Tillstånd för trottoarpratare, markiser, banderoller, parasoller, klädställningar o dyl 
måste sökas hos Polismyndigheten. All otillåtet nyttjande av offentlig platsmark anmäls 
till Polismyndigheten för åtgärd. 
 
Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 

11 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
 
 



 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter | Kommunfullmäktige | 2016-11-23 | Dnr KA 2015/709 | Sid 4/6 
Förslag 2021-04-08 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Insamling av pengar  

12 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förtäring av alkohol 

132 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband 
med tillåten servering:  
 
Smögen: Smögenbryggan som definieras som området mellan Smögens Fiskauktion 
och Smöghålet. Till detta räknas angränsande trappor och gränder som används som 
allmänna gångvägar och begränsas norrut av gatorna Vikingagatan, Evert Taubes väg 
och Jakobhällsvägen.   
 
Kungshamn: Parkeringen vid gästhamnen till och med Bäckevikstorget och 
Hamngatans sträckning däremellan. 
 
Hunnebostrand: Gästhamnen från och med parkeringsplatsen i sydväst, vid 
hamnkontoret, till och med parkeringen vid Köpmansgatan. Området begränsas av 
Södra och Norra Strandgatorna 
 
Samtliga områden finns beskrivna i bilagda kartor. 
 
Ambulerande försäljning 

143 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på Smögenbryggan. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 
 
Camping 

154 §  
Camping får inte ske på offentliga platser. 
 
  

Formaterat: Rubrik 2
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Hundar 

165 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17,18 och 19 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst. 
 
176 §  
Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och badplatser vilka är angivna i § 3 i 
dessa förskrifter. 
 
 
187 §  
Under tiden f r om 1 maj t o m 30 sept får hundar inte vistas på i § 3 i dessa föreskrifter 
angivna badplatser  
 
198 §  
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser i de centrala delarna av 
tätorterna Kungshamn, Smögen, Hovenäset, Väjern, Hunnebostrand, Ulebergshamn, 
Bovallstrand och Malmön inom de områden som markerats på bilagorna 1-8 samt på de 
i §3 i dessa föreskrifter angivna begravningsplatser, badplatser och idrottsplatser. 
 
Växtlighet från tomt 

2019 §  
Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom 
buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri höjd för 
växtlighet vara 2,50 m över gång- och cykelbana och 4,60 m över körbana. Växtligheten får 
inte inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd.  
 
På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,80 m över 
körbanan på en sträcka av 2,50 m på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed 
fastighetens gräns.  
 
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,80 m räknat 
från körbanornas närmsta kant och skärningspunkt och 10 m åt vardera hållet. 
 
Adressnummerskyltar 

210 §  
Ägare av fastighet som av byggnadsnämnden tilldelats adressnummer är skyldig att 
anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

221 §  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga.   
 
232 §  
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd 
använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt 
valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag. 
 
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från närmaste del av byggnad tillhörande Kvarnbergshemmet, 
Hunnebohemmet och Bankeberg.  
 
 
Luftvapen, fjädervapen mm 

243 §   
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig eller därmed jämställd plats. Undantag kan medges genom tillstånd av 
polismyndigheten för idrottsutövning som innefattar dessa skjutvapen  
 
Avgift för att använda offentlig plats 

254 §  
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

265 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §,  16–23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
_______________ 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017 
 
 



Nya ICA Bovallstrand, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Hunnebostrand, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

25 0 25 [m]

1:500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Skeppet Kungshamn 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

25 0 25 [m]

1:500

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Väggabacken Kungshamn
förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

Systembolaget Kungshamn  förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Hasselösund, förslag 2021-04-08



1. Samhällsbyggnadskartan

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Bohus-Malmön förslag 2021-04-08
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KS § 138 Dnr 2020/000687 

Utredning om införande av förbud mot passiv insamling av pengar i 
Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. Motionärerna 
menade att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och att tiggeri 
under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför systembolaget och 
lokala mataffärer i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 

Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
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Sida 20(48)
 

 

 
 

Forts. KS § 138 

 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Förslag på revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 2020-06-26 
Kartbilaga 2020-08-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 157 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras för att 
uppdatera kartmaterialet.  
Olof Börjesson (C) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att förslaget ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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Sida 21(48)
 

 

 
 

Forts. KS § 138 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att uppdatera kartmaterialet.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 138 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Miljöpartiet reserverade sig i kommunfullmäktige den 2020-03-12 mot att utreda ett förbud att 
tigga, som ju är ett sätt att be om hjälp. 
Mp anser inte att ett förbud är det som medför att människor som tigger får en bättre situation. 
Att människor tigger för försörjning har sannolikt olika orsaker och är på flera vis tragiskt och 
problematiskt, och något som berör oss. Det är därför viktigt att i de politiska samarbeten vi ingår i 
driva frågor om människors situation och rättigheter och hitta vägar framåt för lösningar. 
Som förslaget presenteras på kartmaterialet följer inte gränserna de övriga ordningsreglerna utan är 
betydligt utökade. 
Ifrågasättas kan också på vilket sätt kommunen ska kunna reglera privata näringsidkares mark. 
Miljöpartiet stödjer inte förslaget om att införa förbud mot passiv insamling av pengar i de lokala 
ordningsföreskrifterna. 
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KF § 18 Dnr 2019/001402 

Motion om passivt tiggeri 

Sammanfattning  

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslår i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Motionärerna menar att människor i Sotenäs kommun inte ska behöva tigga sig till försörjning och 
att tiggeri under de senaste åren har blivit synligt vid levande stråk, vanligtvis utanför 
systembolaget och lokala mataffärer i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort 
som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
Insamling av pengar 12 §  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När 
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
 
Insamling av pengar 
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden (som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan.) 
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Forts. KF § 18 

Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses; 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 

Slutsats 

Vellinge kommun och Munkedals kommun har valt två olika vägar för att reglera ”insamling av 
pengar”. I Vellinge är det förbjudet på vissa platser medan det i Munkedal är en tillståndspliktig 
verksamhet. 
Sammanfattningsvis är det möjligt att reglera formerna för ”insamling av pengar”. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2019-11-26 
SKL Cirkulär 1995:41 
Gällande Allmänna Lokala ordningsföreskrifter 
Motion Passivt tiggeri 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-26 § 13 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S), Britt Lindgren (C), Yngve Johansson (MP), Ewa Ryberg (V), Vivianne 
Gustafsson (S), Gerardo Alas (S), Therese Mancini (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås. 
Mats Abrahamsson (M), Mathias Bruno (M), Sebastian Andersson (SD), Kajsa Åkesson (M) och 
Rosita Holmström (M) föreslår bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Annica Erlandssons (S) med fleras 
avslagsförslag mot Mats Abrahamssons (M) med fleras bifallsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar Annica Erlandssons (S) med fleras avslagsförslag. 
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Forts. KF § 18 

 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition fastställs; Den som vill att motionen ska 
avslås röstar JA, den som vill bifalla motionen röstar NEJ. 
 
Omröstningen utfaller med 14 JA-röster och 16 NEJ-röster och 1 avstår. Se bilaga.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar motionen ska bifallas.  
 

Reservation 

Stig-Arne Helmersson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet. 
Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L), Vivianne Gustafsson (S), Ewa Ryberg (V) och Yngve 
Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet.  
 
Ewa Ryberg (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Vi anser att det är fruktansvärt 
inhumant med bestämmelser som förbjuder och i förlängningen gör det brottsligt för människor i 
nöd att be om hjälp. Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att 
utförsäkra sjuka och tro att de skall bli friska. Självklart vill vi i Vänsterpartiet inte se ett samhälle 
där människor tvingas tigga för att klara sig. Vi har och kommer alltid arbeta för välfärdssamhällen 
där människor vid behov får stöd och hjälp oavsett bakgrund och härkomst. Det är sociala reformer 
och insatser för att stötta människor som leder till vägen ut ur fattigdom. Både här i Sverige och i 
Europa. Fattigdom bekämpas med en rättvis fördelningspolitik och minskade samhällsklyftor, inte 
med förbud. Därför reserverar sig Vänsterpartiet mot beslutet att bifalla motionen om att undersöka 
möjligheten till ett tiggeriförbud. 
 
Yngve Johansson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Miljöpartiet de gröna 
reserverar sig mot beslutet om att utreda ett förbud mot tiggeri i Sotenäs kommun. Vi anser att det 
strider mot de mänskliga rättigheterna och att det inte går att förbjuda fattigdom. 
 
Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; Socialdemokraterna i 
Sotenäs reserverar sig mot en utredning av passivt tiggeriförbud i Sotenäs kommun. Vi anser att 
fattigdom kan man inte förbjuda eller ta bort genom ett förbud. Vi måste bekämpa det med 
rättighetsperspektiv och sociala insatser. Vi ifrågasätter att Sotenäs kommun avsätter så mycket tid 
och skattemedel åt att utreda frågan. Vi anser att det främsta problemet med passivt tiggeri är 
människors fattigdom och vi anser inte att motionens intentioner löser det problemet. 
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Forts. KF § 18 

 
Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande; Reservation mot KF:s beslut om utredning av Tiggeriförbud Liberalerna i Sotenäs är 
negativa till införandet av Tiggeriförbud i Sotenäs. Där med ser vi ingen anledning till att utreda 
denna fråga. Vi återkommer med mer utvecklade ståndpunkter i frågan när den återkommer till KF. 
 

 

Skickas till 

Motionärerna 
Administrativ chef 
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Forts. KF § 18 Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
1 Mats Abrahamsson  M  X  
2 Ragnhild Selstam M  X  
3 Roland Mattsson M   X  
4 Nils Olof Bengtson M  X  
5 Göran Hahne M  X  
6 Eva Abrahamsson M  X  
7 Ronald Hagbert M  X  
8 Rosita Holmström M  X  
9 Kajsa Åkesson M  X  
10 Lars Kinnmalm M  X  
11 Mathias Bruno  M  X  
12 Mikael Andersson -   X 
13 Stig-Arne Helmersson C X   
14 Britt Lindgren  C X   
15 Mikael Sternemar L X   
16 Michael Sandberg  L X   
17 Robert Yngve KD  X  
18 Therese Mancini  S X   
19 Lars-Erik Knutsson S X   
20 Annica Erlandsson S X   
21 Geraldo Alas S X   
22 Birgitta Albertsson S X   
23 Jan Ulvemark S X   
24 Vivianne Gustafsson S X   
25 Kent Östergren S X   
26 Ewa Ryberg V X   
27 Yngve Johansson  MP X   
28 Pål Ohlzon SD  X  
29 Sebastian Andersson SD  X  
30 Cecilia Simonsson SD  X  
     
31 Helene Stranne, ordförande  M  X  

Summa (31)  14 16 1 

 
  



 

 

2019-11-04 

Motion Sverigedemokraterna Sotenäs 

Förbud av passivt tiggeri 

 

I Sotenäs kommun ska människor inte behöva tigga sig till försörjning. Under de senaste åren 
har tiggeriet blivit synligt vid levande stråk. Vanligtvis utanför systembolaget och våra lokala 
mataffärer i kommunen. 

 

I dagsläget är det främst medborgare från Rumänien och Bulgarien som använder sig av tiggeri. 
Det finns uppgifter om att tiggeriet är organiserat och att kriminella exploaterar utsatta 
människor. 

Då de lever i skåpbilar medför det även att olovlig bosättning och hygien utförs på privat eller 
allmän mark. 

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Sotenäs 

Att: Sotenäs kommun undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA 
Ankaret, ICA Tärnan, ICA Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop 
Hunnebostrand. 

 

Veronica Johansson (SD) 

Torbjörn Johansson (SD) 
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KSAU § 118  Dnr 2021/000078 

Temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att 
finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden kommer den 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel.  
För 2022 beslutade Fyrbodals arbetsutskott i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig 
finansiering av Kommunakademin Väst.  
Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett 
förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda 
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav beslutet om temporär utdebitering vid 
direktionsmötet i mars 2021.  
 
Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär finansiering 
av KAV för år 2022. Belopp att fördela är 750 000 kr. Om möjligt önskas återkoppling till Fyrbodal 
senast den 30 september 2021. 
 
Kommun  Invånarantal  %  Faktureringssumma  
Bengtsfors  9 605  3,50%  26 287 kr  
Dals-Ed  4 780  1,74%  13 082 kr  
Färgelanda  6 672  2,43%  18 260 kr  
Lysekil  14 406  5,26%  39 426 kr  
Mellerud  9 294  3,39%  25 436 kr  
Munkedal  10 560  3,85%  28 900 kr  
Orust  15 255  5,57%  41 750 kr  
Sotenäs  9 133  3,33%  24 995 kr  
Strömstad  13 270  4,84%  36 317 kr  
Tanum  12 904  4,71%  35 315 kr  
Trollhättan  59 282  21,63%  162 242 kr  
Uddevalla  56 833  20,74%  155 539 kr  
Vänersborg  39 611  14,45%  108 406 kr  
Åmål  12 440  4,54%  34 046 kr  
Ackumulerat  274 045  100,00%  750 000 kr  
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Beslutsunderlag 

Missiv - direktionens rekommendation till beslut KAV 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-05-24 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om temporär finansiering av KAV om 24 995 kr för år 2022.  
Medel tas ur Kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-05-24 KS 2021/000078 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 

Temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att 
finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

Sammanfattning 
Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner 
och Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan 
Väst samt samhället i stort. 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. 
Budgeten på helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. 
Kostnaden delas lika mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller 
kommunernas del av kostnaden kommer den 2021 att hanteras inom ramen för 
Fyrbodals kommunalförbunds medel.  
För 2022 beslutade Fyrbodals arbetsutskott i oktober att utse en arbetsgrupp bestående 
av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende 
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.  
Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och 
överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få 
ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav 
beslutet om temporär utdebitering vid direktionsmötet i mars 2021.  
 
Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär 
finansiering av KAV för år 2022. Belopp att fördela är 750 000 kr. Om möjligt önskas 
återkoppling till Fyrbodal senast den 30 september 2021 
 
 Kommun  Invånarantal  %  Faktureringssumm

a  
Bengtsfors  9 605  3,50%  26 287 kr  
Dals-Ed  4 780  1,74%  13 082 kr  
Färgelanda  6 672  2,43%  18 260 kr  
Lysekil  14 406  5,26%  39 426 kr  
Mellerud  9 294  3,39%  25 436 kr  
Munkedal  10 560  3,85%  28 900 kr  
Orust  15 255  5,57%  41 750 kr  
Sotenäs  9 133  3,33%  24 995 kr  
Strömstad  13 270  4,84%  36 317 kr  
Tanum  12 904  4,71%  35 315 kr  
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Trollhättan  59 282  21,63%  162 242 kr  
Uddevalla  56 833  20,74%  155 539 kr  
Vänersborg  39 611  14,45%  108 406 kr  
Åmål  12 440  4,54%  34 046 kr  
Ackumulerat  274 045  100,00%  750 000 kr  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om temporär finansiering av KAV om 24 995 kr för år 2022. 
Medlen föreslås belasta kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Bilaga/Bilagor 
Missiv - direktionens rekommendation till beslut KAV (002).pdf 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal  
Högskolan Väst 
Ekonomiavdelningen 
 

  
Maria Vikingsson  
Kommundirektör  

 



 Uddevalla 2021-04-22 
 Sid 1 (3) 

Beslut i direktionen - Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till 
respektive kommun för att finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal 
(genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom 
samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 
samt samhället i stort. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende 
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. 

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och 
överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få 
ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav 
beslutet om temporär utdebitering vid direktionsmötet i mars, se bifogat protokollsutdrag. 

Handläggande av ärendet i respektive kommun 

Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär 
finansiering av KAV för år 2022.  

Kommun 
Invånarantal % Faktureringssumma 

Bengtsfors 9 605 3,50% 26 287 kr 

Dals-Ed 4 780 1,74% 13 082 kr 

Färgelanda 6 672 2,43% 18 260 kr 

Lysekil 14 406 5,26% 39 426 kr 

Mellerud 9 294 3,39% 25 436 kr 

Munkedal 10 560 3,85% 28 900 kr 

Orust 15 255 5,57% 41 750 kr 

Sotenäs 9 133 3,33% 24 995 kr 

Strömstad 13 270 4,84% 36 317 kr 

Tanum 12 904 4,71% 35 315 kr 

Trollhättan 59 282 21,63% 162 242 kr 

Uddevalla 56 833 20,74% 155 539 kr 

Vänersborg 39 611 14,45% 108 406 kr 

Åmål 12 440 4,54% 34 046 kr 

Ackumulerat 274 045 100,00% 750 000 kr 

 

Belopp att fördela  750 000 kr 
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Om möjligt önskas återkoppling till den 30 september 2021. E-post: kansli@fyrbodal.se .  

Uddevalla 2021-04-21 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Enligt uppdrag 
Jeanette Lämmel  
Förbundsdirektör 

 

Utdrag ur Direktionens protokoll 2021-03-25, se nästa sida: 

  

mailto:kansli@fyrbodal.se
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§ 22 

Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst 

Återrapport från den politiska styrgruppens arbete med långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst.  

Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2020 § 94 att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende att finna 
en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Den politiska styrgruppen bedömer att det 
behövs mer tid för att utreda den långsiktiga finansieringen. Därav förslaget om ett temporärt 
finansieringsbeslut.  

Den politiska styrgruppen rekommenderar direktionen att fatta ett temporärt beslut om 
utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin 
Väst för år 2022. Syftet med det temporära beslutet är få ytterligare tid för beredning av ärendet 
om långsiktig finansiering av samverkansytan i respektive kommun.  Styrgruppen föreslår 
direktionen att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag.  

Ärendet föredrogs av Ingemar Samuelsson, sammankallande för styrgruppen.  

Handlingar bifogas protokollet.  
 
 

Direktionen beslutar 

Att följa den politiska styrgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om utdebitering till 
respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år 2022 för 
att få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. 

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag. 

Att ge styrgruppen i uppdrag att bereda förslag på beslut som ska tas i samband med 
direktionsmötet den 28 oktober. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna i Fyrbodal 

Nätverket för kommundirektörer 

Högskolan Väst 
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KSAU § 140  Dnr 2021/000699 

Skador efter skyfall på leder och motionsspår 

Sammanfattning 

Information lämnas om de skador som uppkommit på motionsspår och leder efter skyfallet som 
skedde på natten till fredag den 30 juli med ca 60 mm regn i Sotenäs. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Therese Mancini (S) föreslår att det ska tas fram 
en underhållsplan och investeringsplan för motionsspår och leder, vidare att medel avsätts till att 
återställa motionsspåren, medel avätts till återställningarbeten 420 tkr, inl åtgärder planerade under 
2022 Sandöslingan Smögen, total kostnad 770 tkr och att medel tas ur kommunstyerlsens 
ofördelade medel. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel avätts till återställningarbeten 420 tkr, inl åtgärder 
planerade under 2022 Sandöslingan Smögen, total kostnad 770 tkr under år 2021. 
Medel tas ur kommunstyerlsens ofördelade medel. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Arbetsmarknadsenheten, i samverkan med Kultur och 
Fritidsenheten, att ta fram en underhållsplan och investeringsplan för motionsspår och leder. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 141  Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter maj och juni 

Maj 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till maj med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-06-10. Helårsresultatet 
prognosticeras till +14 mnkr, vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Större prognosavvikelser helårsresultatet jämfört med tertialrapport per april är: 
- Minskade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader (+1,5 mnkr). 
- Ökade driftsbidrag Hav och land (-0,7 mnkr). 

Juni 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till juni med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-07-09. Helårsresultatet 
prognosticeras till +15,6 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Prognosen helårsresultat per juni är ca 1,6 mnkr bättre jämfört med prognosen per maj. Avvikelser 
helårsresultatet jämfört med lämnad prognos per maj är främst: 
- Omsorgsnämnden prognosticerar förbättrat resultat (+1,1 mnkr). 
- Gemensam verksamhet. Resultat för fastighetsförsäljningar beräknas öka med +0,4 mnkr,    

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. maj, daterad 2021-06-10. 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. juni, daterad 2021-07-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per maj och juni och helårsprognosen. 
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Forts. KSAU § 141 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Controller / TF Ekonomichef 

Telefon: 0720-837819 
E-post: lennart.andersson@sotenas.se 
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Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter maj  
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för 
perioden januari till maj med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk 
helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till 
kommunstyrelsen 2021-06-10. Helårsresultatet prognosticeras till +14 mnkr, vilket är 
8,5 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 
mnkr jämfört med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget 
avseende   översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Större prognosavvikelser helårsresultatet jämfört med tertialrapport per april är: 
- Minskade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader (+1,5 mnkr). 
- Ökade driftsbidrag Hav och land (-0,7 mnkr). 
  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per maj och helårsprognosen. 

Bilaga/Bilagor 

• Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. maj, daterad 2021-06-10. 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen  

  
Petra Hassellöv / Lennart Andersson Maria Vikingsson 
Controller           Tf Ekonomichef Kommunchef 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. maj 
 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med maj visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+14,0 mnkr vilket är +8,5 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat beräknas 
uppgå till -0,9 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive avskrivningarna 
prognostiseras ett överskott mot budget med +9,4 mnkr. Där skatteintäkterna ser ut att bli +11,3 
mnkr högre än budgeterat och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre än budgeterat. 
 
De större förändringarna jämfört med april-prognosen avser: 

• Nämndsverksamhet: - 0,4 mnkr sämre än tidigare prognos 
• Gemensam verksamhet: årets arbetsgivaravgifter och pensioner väntas bli 1,5 mnkr 

bättre än tidigare prognos, medan driftbidrag till Hav och Land har ökat med 0,7 mnkr 
jämfört med tidigare prognos.  

 
Osäkerhetsfaktorer 

I prognosen finns stora osäkerhetsfaktorer avseende fastighetsförsäljningar samt intäkter och 
kostnader kopplade till exploateringsverksamheten. Vidare är det oklart hur stor ersättning 
kommunen får för sjuklönekostnader under året (se nästa stycke). För pensionskostnader 
bygger prognosen på uppgifter från Skandia. Därtill tillkommer osäkerhet kring utfall av 
semesterlöneskuld. Osäkerhetsfaktorerna kan komma att påverka årets resultat.  
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla 
arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivar-
deklarationen perioden april till juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 
2020 till och med april 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt 
olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. För perioden januari till 
april har kommunen erhållit i snitt 0,5 mnkr per månad.  
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 64,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 56,0 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +2,3 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,8 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten. Hänsyn 
till beslut om medfinansiering av kallbadhus, Uleberg är inte tagen i prognosen.  
 
Allmän verksamhet förväntar överskott på +0,8 mnkr i helårsprognos. +0,6 mnkr för lägre 
kostnader på IT, +0,3 mnkr lägre kostnader på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr 
överskott på projekt på näringsliv- och symbios, -0,2 mnkr i utbildningskostnader för 
personalavdelningen samt -0,1 mnkr för ekonomiavdelningen i ökade systemkostnader och 
rekryteringskostnader.  
 
Teknisk verksamhet prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr mot budget, avseende del av 
underskott i markförvaltningen som inte täcks av EU-bidrag. Resterande underskott i 
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markförvaltningen om -0,6 mnkr (som till övervägande del beror på uteblivna intäkter pga. 
pandemin) täcks av budget för oförutsedda kostnader i förvaltningsledning.  
 
Värt att notera är att el-priset under januari till mars legat betydligt högre än föregående år och 
även över budgeterat pris.  
 
Verksamheterna följer utvecklingen av pandemin vilken kan komma att påverka kostnader och 
intäkter även i år. Inom gästhamnarna är intäkterna starkt beroende av utvecklingen av 
pandemin och de lagar och rekommendationer som kommer att gälla under sommaren. 
Inställda/uteblivna evenemang kommer under året bidra negativt till resultatet, motsvarande 
underskottet 2020 (-0,4 mnkr). Underskottet väntas kunna hanteras inom budgetramen. 
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr. Detta på grund av stor ärende-
inströmning och därmed ökade intäkter. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårprognosen pekar på utfall i linje med budget. Utfallet påverkas av om man kan hålla en bra 
bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.  
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett överskott mot budget om +0,2 mnkr.  Överskottet påverkas främst 
av en prognos på +1,0 mnkr i lägre kostnader för IKE inom gymnasieverksamheten än 
budgeterat. Därtill har utbildningsnämnden mottagit ett statligt covid-19-bidrag på 0,6 mnkr 
vilket förväntas kompensera delar av årets covid-19-relaterade kostnader.  
 
Förskoleverksamheterna redovisar en prognos på -0,5 mnkr främst till följd av personal-
kostnader, då förskolan har höga vikariekostnader på grund av covid-19.  
 
Kultur och fritid har lägre intäkter än budgeterat på grund av restriktioner under pågående 
pandemi och redovisar därför ett underskott i prognosen för uthyrningsverksamheten om -0,3 
mnkr.  
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -3,7 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,7 mnkr under 2021. 
Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader kopplade 
till covid-19.  
 
Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -1,2 mnkr, dels kopplat 
till covid-19 och heltidsresan som medfört svårigheter i resurseffektiv användning av personal-
resurser, men även sjukskrivningskostnader ej relaterade till pandemin som avdelningen 
behöver arbeta med.  
 
Ekonomiskt bistånd har fortsatt höga kostnader kopplat till anvisning från Migrationsverket 
samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Prognosen visar ett underskott om  
-1,5 mnkr. Samlokalisering med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning för att snabbare 
kunna stödja till egen försörjning planeras. Placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, 
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samt personalkostnader kopplat till enskilt ärende, som ej är budgeterade täcks delvis upp av 
effektiviseringsarbete på personalsidan och verksamheterna prognostiserar ett underskott om  
-3,5 mnkr.  
 
Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner, 
lönepott, driftbidrag, interna kapitalkostnader och avskrivningar 

Årets arbetsgivaravgifter och pensioner prognostiseras till +3,5 mnkr jämfört med budget, 
lönepotten +3,5 mnkr, och försäkringar +0,4 mnkr.  
 
Årets driftbidrag prognostiseras -1,4 mnkr högre än budgeterat. Det finns dock en osäkerhet 
kring hur länge Tumlaren kommer ha sin verksamhets stängd, och utfallet av avtalet med 
Folketshusföreningen Hav och Land.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli 9,1 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning, vilket innebär att 
tillgångar och utgifter som avser översikts- och detaljplaner kommer kostnadsföras under året. 
Av dessa avser 2,5 mnkr plan-kostnader under 2021. En utredning om hur dessa ska kostnads-
föras under året kommer påbörjas under sommaren.  
 
Exploateringsintäkter 

I prognosen medräknas 2,8 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -5,1 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser, förutom redan såld industrimark på 
Ödegården, prognos om att sälja av industrimark vid Hogenäs industriområde. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,1 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs, vilka fakturerats i juni. Ytterligare försäljningar av industrimark, där vinsten beräknas 
uppgå till cirka 2 mnkr, kan komma till stånd under året under förutsättning att bolagen erhåller 
erforderliga miljötillstånd. 
 
Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s maj-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +16,9 mnkr. Därav skatteintäkter +11,2 
mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
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Balanskravsutredning 

Det prognostiserade resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 12,9 mnkr vilket innebär 
att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en teoretisk avsättning till RUR göras 
med 7,3 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket hindrar 
möjligheten att göra ytterligare avsättning till RUR då reserven nu är fylld. 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Datum: 2021-06-10 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 39,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. Prognosen för helår innebär att 56,0 mnkr beräknas tas 
i anspråk. 
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Prognos av helårsutfallet för samtliga investeringsprojekt 2021
Månadsuppföljning

Projektstruktur
Årets budget 2021 R.Ö. budget 2021 Total budget 2021 Prognos för helårsutfallet Avvikelse mot budget, 

helår

Investeringsprojekt, Hela kommunen - Sum -39 300 -24 828 -64 128 -56 007 8 121
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet -3 789 -2 987 -6 776 -4 976 1 800
0002 - KS OFÖRDELAT -511 -511 -511 0

0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE -371 -371 -371 0

0008 - INVENTARIER KOMMUNKONTOR -60 -60 -60 0

0042 - E-ARKIV -99 -74 -173 -173 0

0043- EKONOMISYSTEM -2 000 -2 000 -200 1 800

0098 - DIGITALISERING -200 -450 -650 -650 0

1202 - RÄDDN. TJ FORDON -450 -450 -450 0

1204 - RÄDDN. TJ ÖVRIGT -180 -180 -180 0

1205 - RÄDDN.TJ INVENTARIER -200 -200 -200 0

1206 - RÄDDN.TJ. UTRUSTNING/MASKINER -560 -521 -1 081 -1 081 0

1207 - BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR -300 -800 -1 100 -1 100 0

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -34 611 -21 706 -56 317 -49 996 6 321
Markförvaltning -1 450 3 922 2 472 2 472 0
0031 - STRATEGISKA DOKUMENT, ÖP -500 -765 -1 265 -1 265 0

0032 - DETALJPLANER -950 -2 663 -3 613 -3 613 0

0127 - SPRINGETHAMNEN 52 52 52 0

0128 - ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 3 1 686 1 686 1 686 0

0217 - HÄLLEBO, ETAPP 2 1 096 1 096 1 096 0

0233 - SKOMAKARUDDEN 155 155 155 0

0250 - DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN 2 751 2 751 2 751 0

0251 - DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO 1 356 1 356 1 356 0

0281 - ÄDP SMÖGENS HAMN 254 254 254 0

Gata, park och bad -10 261 -10 274 -20 535 -19 323 1 212
0401 - ASFALTERING BELÄGGNING GATOR -3 500 -2 110 -5 610 -5 610 0

0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN -500 -302 -802 -802 0

0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR -500 -500 -150 350

0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ -500 -63 -563 -463 100

0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER -500 -377 -877 -877 0

0420 - OFFENTLIG RENHÅLLNING -300 -194 -494 -494 0

0421 - NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN -150 -150 0 150

0422 - SALTBINGAR -406 -406 -406 0

0466 - FORDON TEKNISKA -711 -331 -1 042 -542 500

0473 - UTBYTE GATUBELYSNING -650 -89 -739 -1 200 -461

0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) -100 -32 -132 -132 0

0481 - ÅTGÄRDER MURAR -1 400 -703 -2 103 -2 103 0

0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER -300 -4 -304 -304 0

0509 - FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER -500 -1 201 -1 701 -1 701 0

0528 - BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN -200 -373 -573 0 573

0529 - BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR -100 -100 -100 0

0402 - LADDSTOLPAR -987 -987 -987 0

0471 - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR -500 -2 952 -3 452 -3 452 0

Hamnar -5 600 -1 607 -7 207 -6 050 1 157
0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO -500 -198 -698 -698 0

0019 - FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR -2 500 -1 352 -3 852 -3 852 0

0029 - ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER -2 600 -57 -2 657 -1 500 1 157

Fastighet -16 650 -16 476 -33 126 -29 174 3 952
0302 - EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR -150 -200 -350 -350 0

0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER -174 -174 -174 0

0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR -500 -297 -797 -297 500

0329 - HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING -5 000 -6 542 -11 542 -11 542 0

0339 - HYGIENVÅRDSANLÄGGNING KLEVEN -1 505 -1 505 -1 505 0

0349 - TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN -394 -394 -394 0

0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD -500 -904 -1 404 -1 404 0

0369 - STORKÖKSUTRUSTNING -505 -505 -505 0

0374 - Hotellås Kvarnberget -952 -952 0 952

0303 - ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV -1 200 -600 -1 800 -800 1 000

0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING -1 000 -774 -1 774 -774 1 000

0370 - FLYTT AV FÖRSKOLA TILL SMÖGEN SKOLA -3 215 -3 215 -3 215 0

0399 - PLANERAT UNDERHÅLL -8 300 -414 -8 714 -8 214 500

Övrigt -650 -765 -1 415 -1 415 0
0035 - INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN -450 -415 -865 -865 0

0045 - INVENTARIER LOKALVÅRD -200 -350 -550 -550 0

Försäljningar 3 494 3 494 3 494 0
0001 - FASTIGHETSKÖP (MARK & BYGGNAD) 0 0 0

0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING (BYGGNADER) 3 494 3 494 3 494 0

0006 - FÖRSÄLJNING MARKRESERV / REGLERING

Utbildningsnämnden -900 -135 -1 035 -1 035 0
0009 - INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ -400 -400 -400 0

0599 - ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID 0 0 0

1005 - KULTUR & FRITID 0 0 0

1011 - UTRUSTING DIGITALISERING UN -135 -135 -135 0

1025 - NYA MÖBLER LÄROSALAR -500 -500 -500 0  
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Prognos helår 2021 efter juni  
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för 
perioden januari till juni med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk 
helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till 
kommunstyrelsen 2021-07-09. Helårsresultatet prognosticeras till +15,6 mnkr, vilket är 
10,1 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 
mnkr jämfört med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget 
avseende   översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Prognosen helårsresultat per juni är ca 1,6 mnkr bättre jämfört med prognosen per maj. 
Avvikelser helårsresultatet jämfört med lämnad prognos per maj är främst: 
- Omsorgsnämnden prognosticerar förbättrat resultat (+1,1 mnkr). 
- Gemensam verksamhet. Resultat för fastighetsförsäljningar beräknas öka med +0,4 
mnkr,   
  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 

Bilaga/Bilagor 

• Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. juni, daterad 2021-07-09. 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen  

  
Petra Hassellöv / Lennart Andersson Maria Vikingsson 
Controller           Tf Ekonomichef Kommunchef 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. juni 

 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med juni visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+15,6 mnkr vilket är +10,1 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat 
beräknas uppgå till -0,1 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive 
avskrivningarna prognostiseras ett överskott mot budget med +10,2 mnkr. Där skatteintäkterna 
ser ut att bli +11,3 mnkr högre än budgeterat och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre 
än budgeterat. 
 
De större förändringarna jämfört med maj-prognosen avser: 

• Nämndsverksamhet: omsorgsnämndens prognos har förbättrats med 1,1 mnkr till  
-2,6 mnkr mot budget (prognos efter maj -3,7 mnkr). 

• Gemensam verksamhet: Prognosen för vinst vid fastighetsförsäljning har förbättrats 
med 0,4 mnkr då ytterligare två fastigheter förväntas kunna faktureras under hösten. 

 
Osäkerhetsfaktorer 

I prognosen finns stora osäkerhetsfaktorer avseende fastighetsförsäljningar samt intäkter och 
kostnader kopplade till exploateringsverksamheten. Vidare är det oklart hur stor ersättning 
kommunen får för sjuklönekostnader under året (se nästa stycke). För pensionskostnader 
bygger prognosen på uppgifter från Skandia. Därtill tillkommer osäkerhet kring utfall av 
semesterlöneskuld. Osäkerhetsfaktorerna kan komma att påverka årets resultat.  
 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla 
arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivar-
deklarationen perioden april till juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 
2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts 
enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. För perioden 
januari till maj har kommunen erhållit i snitt 0,5 mnkr per månad.  
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 64,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 56,0 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +2,2 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,8 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten.  
 
Allmän verksamhet förväntar överskott på +0,7 mnkr i helårsprognos. +0,5 mnkr för lägre 
kostnader på IT, +0,4 mnkr lägre kostnader på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr över-
skott på projekt på näringsliv- och symbios, -0,1 mnkr i utbildningskostnader för personal-
avdelningen samt -0,4 mnkr för ekonomiavdelningen i ökade systemkostnader, konsult-
kostnader samt rekryteringskostnader.  
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Teknisk verksamhet prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr. Underskott i markförvaltningen 
beror på kostnader för bland annat exploatering och tomtförsäljning kostnadsförs här, medan 
intäkterna infaller på finansförvaltningen. Resterande underskott i markförvaltningen om  
-0,6 mnkr (som till övervägande del beror på uteblivna intäkter pga. pandemin) täcks av budget 
för oförutsedda kostnader i förvaltningsledning.  
 
El-priset har under januari till mars legat betydligt högre än föregående år och även över 
budgeterat pris, men kan ändå hålla budget per helår om normalpris och förbrukning håller.  
 
Verksamheterna följer utvecklingen av pandemin vilket kan komma att påverka kostnader och 
intäkter. Särskilt i gästhamnen är intäkterna starkt beroende av utvecklingen av pandemin och 
de lagar och rekommendationer som kommer att gälla under sommaren.  
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr. Detta på grund av stor ärende-
inströmning och därmed ökade intäkter. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårprognosen pekar på ett utfall i nivå med budget. Utfallet påverkas av om man kan hålla en 
bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.  
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett resultat i nivå med budget. 
 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,6 mnkr som främst beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeten till följd av vikariekostnader kopplade till covid-19. 
Förskolans sjukskrivningstal för perioden januari till juni är höga och härleds till att personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter.  
 
Grundskoleverksamheten inklusive elevhälsan prognostiserar ett överskott på +0,3 mnkr som 
till största del beror på stadsbidrag som är covid-19 relaterat. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på +0,6 mnkr för lägre IKE-
kostnader inom gymnasiet. 
 
Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr då verksamheten har ett lägre 
intäktsutfall för uthyrningsverksamheterna till följd av covid-19.  
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -2,6 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,4 mnkr under 2021. 
Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader kopplade 
till covid-19.  
 
Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -1,9 mnkr, dels kopplat 
till covid-19 och heltidsresan som medfört svårigheter i resurseffektiv användning av personal-
resurser, dels sjukskrivningskostnader ej relaterade till pandemin som avdelningen behöver 
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arbeta med. Ansträngd vikariesituation under sommaren och svårt att bemanna i verksamheterna 
inom äldreomsorgen kan påverka kostnadsutvecklingen i form av övertid och sommaravtal.  
 
Individ- och familjeomsorgen visar en helårsprognos på 0,0 mnkr. Under våren har 
förvaltningen haft hög nettokostnad för ekonomiskt bistånd kopplat till anvisning från 
migrationsverket samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Antal placeringar ökar 
inom missbruk, och därmed ökade kostnader. Underskotten inom ekonomiskt bistånd och 
missbruksplaceringar täcks upp av överskott inom verksamheten för ensamkommande barn och 
unga.  
 
Verksamheterna inom funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -3,2 mnkr. Underskottet är 
kopplat till nya placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, samt personalkostnader 
kopplat till enskilt ärende. Kostnaderna täcks delvis upp av effektiviseringsarbete på 
personalsidan. Förvaltningen inväntar besked från Försäkringskassan gällande ersättning i 
enskilt ärende.  
 
Underskotten inom förvaltningen täcks delvis upp av en centralt ofördelad buffert men även av 
riktade statsbidrag som finansierar många av det satsningar förvaltningen gör inom bland annat 
förebyggande arbete och ökad kvalitet, framförallt inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 
 
Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivaravgifter, pensioner, 
lönepott, driftbidrag, interna kapitalkostnader och avskrivningar 

Årets arbetsgivaravgifter och pensioner prognostiseras till +3,5 mnkr jämfört med budget, 
lönepotten +3,5 mnkr, och försäkringar +0,4 mnkr.  
 
Årets driftbidrag prognostiseras -1,3 mnkr högre än budgeterat. Tumlaren har nu kunnat öppna 
sin verksamhet.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli 9,1 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning, vilket innebär att 
tillgångar och utgifter som avser översikts- och detaljplaner kommer kostnadsföras under året. 
Av dessa avser 2,5 mnkr plan-kostnader under 2021. En utredning om hur dessa ska kostnads-
föras under året kommer påbörjas under sommaren.  
 
Exploateringsintäkter 

I prognosen medräknas 3,0 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -4,9 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser såld industrimark på Ödegården, samt 
vid Hogenäs industriområde. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastighet med 1,1 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs, vilka fakturerats i juni. Därtill ingår försäljning av två fastigheter vilka tillsammans 
påverkar prognosen med 0,4 mnkr (på Malmön och i Kungshamn) vilka kommer faktureras 
under hösten 2021.  
 
Ytterligare försäljningar av industrimark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, kan 
komma till stånd under året under förutsättning att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 
Dessa är i dagsläget så pass osäkra att de inte ligger med i prognosen. 
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Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s maj-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +16,9 mnkr. Därav skatteintäkter +11,2 
mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
 
Balanskravsutredning 

Det prognostiserade balanskravsresultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 14,2 mnkr 
vilket innebär att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en teoretisk avsättning till RUR göras 
med 8,5 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket hindrar 
möjligheten att göra ytterligare avsättning till RUR då reserven nu är fylld. 
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Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 39,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. Prognosen för helår innebär att 56,0 mnkr beräknas tas 
i anspråk. 
 
 

Helårsprognos investeringsprojekt 2021 
  

Månadsuppföljning       

Projektstruktur 

Total budget 
2021  

Prognos för 
helårsutfallet 

Avvikelse mot 
budget, helår 

Investeringsprojekt, Hela kommunen - Summa -64 128 -56 007 8 121 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet -6 776 -4 976 1 800 

0002 - KS OFÖRDELAT -511 -511 0 

0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE -371 -371 0 

0008 - INVENTARIER KOMMUNKONTOR -60 -60 0 

0042 - E-ARKIV -173 -173 0 

0043- EKONOMISYSTEM -2 000 -200 1 800 

0098 - DIGITALISERING -650 -650 0 

1202 - RÄDDN. TJ FORDON -450 -450 0 

1204 - RÄDDN. TJ ÖVRIGT -180 -180 0 

1205 - RÄDDN.TJ INVENTARIER -200 -200 0 

1206 - RÄDDN.TJ. UTRUSTNING/MASKINER -1 081 -1 081 0 

1207 - BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR -1 100 -1 100 0 

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet -56 317 -49 996 6 321 

Markförvaltning 2 472 2 472 0 

0031 - STRATEGISKA DOKUMENT, ÖP -1 265 -1 265 0 

0032 - DETALJPLANER -3 613 -3 613 0 

0127 - SPRINGETHAMNEN 52 52 0 

0128 - ÖGÅRDEN 1:9 ETAPP 3 1 686 1 686 0 

0217 - HÄLLEBO, ETAPP 2 1 096 1 096 0 

0233 - SKOMAKARUDDEN 155 155 0 

0250 - DETALJPLAN GAMLA SMÖGEN 2 751 2 751 0 

0251 - DETALJPLAN GAMLA HUNNEBO 1 356 1 356 0 

0281 - ÄDP SMÖGENS HAMN 254 254 0 

Gata, park och bad -20 535 -19 323 1 212 

0401 - ASFALTERING BELÄGGNING GATOR -5 610 -5 610 0 

0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN -802 -802 0 

0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR -500 -150 350 

0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ -563 -463 100 

0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER -877 -877 0 
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0420 - OFFENTLIG RENHÅLLNING -494 -494 0 

0421 - NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN -150 0 150 

0422 - SALTBINGAR -406 -406 0 

0466 - FORDON TEKNISKA -1 042 -542 500 

0473 - UTBYTE GATUBELYSNING -739 -1 200 -461 

0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) -132 -132 0 

0481 - ÅTGÄRDER MURAR -2 103 -2 103 0 

0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER -304 -304 0 

0509 - FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER -1 701 -1 701 0 

0528 - BELYSNING MOTIONSSPÅR KUNGSHAMN -573 0 573 

0529 - BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR -100 -100 0 

0402 - LADDSTOLPAR -987 -987 0 

0471 - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR -3 452 -3 452 0 

Hamnar -7 207 -6 050 1 157 

0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO -698 -698 0 

0019 - FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR -3 852 -3 852 0 

0029 - ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER -2 657 -1 500 1 157 

Fastighet -33 126 -29 174 3 952 

0302 - EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR -350 -350 0 

0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER -174 -174 0 

0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR -797 -297 500 

0329 - HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING -11 542 -11 542 0 

0339 - HYGIENVÅRDSANLÄGGNING KLEVEN -1 505 -1 505 0 

0349 - TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN -394 -394 0 

0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD -1 404 -1 404 0 

0369 - STORKÖKSUTRUSTNING -505 -505 0 

0374 - Hotellås Kvarnberget -952 0 952 

0303 - ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV -1 800 -800 1 000 

0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING -1 774 -774 1 000 

0370 - FLYTT AV FÖRSKOLA TILL SMÖGEN SKOLA -3 215 -3 215 0 

0399 - PLANERAT UNDERHÅLL -8 714 -8 214 500 

Övrigt -1 415 -1 415 0 

0035 - INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN -865 -865 0 

0045 - INVENTARIER LOKALVÅRD -550 -550 0 

Försäljningar 3 494 3 494 0 

0001 - FASTIGHETSKÖP (MARK & BYGGNAD) 0 0 0 

0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING (BYGGNADER) 3 494 3 494 0 

0006 - FÖRSÄLJNING MARKRESERV / REGLERING       

    

    



 
 

Datum: 2021-07-09 
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Utbildningsnämnden -1 035 -1 035 0 

0009 - INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ -400 -400 0 

0599 - ANLÄGGNINGSSTÖD KULTUR O FRITID 0 0 0 

1005 - KULTUR & FRITID 0 0 0 

1011 - UTRUSTING DIGITALISERING UN -135 -135 0 

1025 - NYA MÖBLER LÄROSALAR -500 -500 0 

 
 
 
 
Ekonomiavdelningen 2021-07-09 
 
 
Lennart Andersson  Petra Hassellöv  
Tf Ekonomichef  Controller 
 
E-post: lennart.andersson@sotenas.se 

mailto:lennart.andersson@sotenas.se
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KSAU § 142  Dnr 2021/000281 

Svar till revisionens grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder.  
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiavdelningen har beskrivit revisionens frågeställningar och övergripande för samtliga 
nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder. Revisionen 
skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 
 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete med 
kommunfullmäktiges mål. Revisonen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna delvis 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Granskningen visar att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden och utbildningsnämnden inte följt upp ekonomin månatligen i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna vid nämndssammanträde. Därtill är det revisionens 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer de anvisningar som finns 
avseende arbetet med intern kontroll. Revisionen noterar dock att utbildningsnämndens arbete med 
riskanalys kan utvecklas. 
 
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Svar till revisionens grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder år 2020, 
daterad 2021-07-07 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-07-07 
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Forts. KSAU § 142 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-07-07 KS 2021/281 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Svar till revisionens grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder.  
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar och 
övergripande för samtliga nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder. 
 
Revisionen skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet 
med kommunallagen och god revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till 
att besvara följande revisionsfrågor: 
 
•    Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt?  
•    Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 
enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  
•   Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med 
kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  
 
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt 
följer de anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende 
styrning och arbete med kommunfullmäktiges mål. Revisonen bedömer att kommun-
styrelsen och nämnderna delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 
Granskningen visar att kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden och 
utbildningsnämnden inte följt upp ekonomin månatligen i enlighet med de ekonomiska 
styrprinciperna vid nämndssammanträde. Därtill är det revisionens samlade bedömning 
att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer de anvisningar som finns avseende 
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arbetet med intern kontroll. Revisionen noterar dock att utbildningsnämndens arbete 
med riskanalys kan utvecklas. 
 
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar och 
övergripande för samtliga nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. 
 
Rapporteten anses härmed besvarad. 
 

Revisionens rekommendation med svar 
Kommunstyrelsen: 
•    Säkerställa att uppföljningen av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
 
Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till kommunstyrelsens ledamöter varje 
månad, enligt styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande 
styrelsemöte. 
 
 
Byggnadsnämnden: 
•    Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
•    Säkerställa att den interna kontrollen följer anvisningarna för internkontroll 
 
Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, 
enligt styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. 
Byggnadsnämnden kommer att följa anvisningen för intern kontroll i arbetet med 
kommande internkontrollplan. 
 
 
Miljönämnden: 
•    Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
•    Anta åtgärder för att säkerställa en budget i balans 
 
Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, 
enligt styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. 
Miljönämnden har under 2021 antagit åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med 
budget innevarande år. 
 
 
Utbildningsnämnden: 
•    Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
•    Säkerställa att den interna kontrollen stärks med en riskanalys 
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Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, 
enligt styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. 
Utbildningsnämnden kommer att utveckla arbetet med riskanalysen inför 
interkontrollplan 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen. 
 

Bilaga/Bilagor 
* Svar till revisionens grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder 
år 2020, daterad 2021-07-07. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Lennart Andersson Maria Vikingsson 
Tf Ekonomichef Kommundirektör 
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Svar till revisionens grundläggande granskning av 
kommunens styrelse och nämnder år 2020 

 
 
 
Granskningens syfte 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvars-
prövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande 
revisionsfrågor:  

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 
enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med 
kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
 
I den grundläggande granskningen ingick även frågor av karaktär som inte resulterade i en 
bedömning: 

• Hur arbetar nämnden med att säkerställa efterlevnad av barnkonventionen? 
• Hur arbetar nämnden för att möte behov inom näringslivet? 

 
 
 
Revisorernas bedömningar och nämndernas svar 

Nedan redovisas revisorernas bedömning av dessa frågeställningar samt svar till revisionen. 
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Kommunstyrelsen  

 

Revisorerna 
 
Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt?  

 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att kommunstyrelsen har 
följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned och 
att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa. Vi noterar dock att kommunstyrelsens 
måluppfyllelse är låg.  
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

 
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har säkerställ en tillräcklig uppföljning och ekonomisk 
rapportering, i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem. Kommunstyrelsen har under 
året inte följt upp ekonomin per mars, maj, juni, september eller november vid sina samman-
träden. Vi noterar dock att ledamöterna fått ekonomiuppföljning för dessa månader via mail, men 
inte som en del av ärendehandlingar inför ett nämndssammanträde. Det är vår bedömning att 
styrelsen bör behandla de ekonomiska uppföljningarna under ett sammanträde för att förtydliga 
att styrelsen har tagit del av uppföljningarna.  
   
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över nämnder, 
bolag och kommunalförbund. Inga väsentliga avvikelser har framkommit av granskningen.  
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har arbetat med intern kontroll, i enlighet med 
kommunens anvisningar. Granskningen visar att styrelsen antog sin internkontrollplan 2020 
senare än anvisningarna anger. 
 
 
 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att uppföljningen av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
 
 
 Svar  
 
Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till kommunstyrelsens ledamöter varje månad, enligt 
styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande styrelsemöte. 
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Byggnadsnämnden 

 
Revisorerna 
 
Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt?  

 
Vi bedömer att byggnadsnämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnden har följt styr- och 
ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned och att verksamheten 
ska bedrivas i enlighet med dessa. 
  

 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

 
Vi bedömer att byggnadsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk 
rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem och ekonomisk styr-
principer. Nämnden har under året inte följt upp ekonomin per mars, maj, juni, september eller 
november vid sina sammanträden. Vi noterar dock att ledamöterna fått ekonomiuppföljning för 
dessa månader via mail, men inte som en del av ärendehandlingar inför ett nämndssammanträde. 
Det är vår bedömning att nämnden bör behandla de ekonomiska uppföljningarna under nämnds-
sammanträde för att förtydliga att nämnden har tagit del av uppföljningarna. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Vi bedömer att byggnadsnämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med 
kommunens anvisningar. Granskningen visar att det inte framgår i internkontrollplanen vilka 
kontrollmoment som ska följas upp, omfattningen på uppföljningen, vem som ansvarar för 
uppföljningen eller när uppföljningen ska rapporteras till nämnden, vilket ska framgå av 
internkontrollplanen enligt anvisningar i reglemente för intern kontroll samt anvisningar för intern 
kontroll 2020. I övrigt har nämnden i sitt internkontrollarbete följt anvisningar i reglemente för 
intern kontroll samt anvisningar för intern kontroll 2020.   
 
 
 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi byggnadsnämnden att:  

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Säkerställa att den interna kontrollen följer anvisningarna för internkontroll 

 
 
Svar  
 

Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, enligt styr-
modellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. Byggnadsnämnden 
kommer att följa anvisningen för intern kontroll i arbetet med kommande internkontrollplan.   
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Miljönämnden 

 
Revisorerna 
 
Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt?  

 
Vi bedömer att miljönämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnden har följt styr- 
och ledningssystemet so anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned och att 
verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa. Vi noterar dock att nämnden har en låg mål-
uppfyllelse.  
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

 
Vi bedömer att miljönämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk 
rapportering i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem och ekonomiska styr-
principer. Nämnden har under året inte följt upp ekonomin per mars, maj, juni, september eller 
november vid sina sammanträden. Vi noterar dock att ledamöterna fått ekonomiuppföljning för 
dessa månader via mail, men inte som en del av ärendehandlingar inför ett nämndssammanträde. 
Det är vår bedömning att nämnden bör behandla de ekonomiska uppföljningarna under nämnds-
sammanträde för att förtydliga att nämnden har tagit del av uppföljningarna. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Vi bedömer att miljönämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 
anvisningar.   
 
 
  
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi miljönämnden att:  

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Anta åtgärder för att säkerställa en budget i balans 

 
 
Svar  
 

Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, enligt styr-
modellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. Miljönämnden har 
under 2021 antagit åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget innevarande år. 
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Omsorgsnämnden 

 
Revisorerna 
 
Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt?  

 
Vi bedömer därför att omsorgsnämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnden har 
följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska brytas ned och 
att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa, i noterar dock att nämnden har låg mål-
uppfyllelse. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

 
Vi bedömer att omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och ekonomisk 
rapportering i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. Inga väsentliga avvikelser har 
noterats. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Vi bedömer att omsorgsnämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 
anvisningar. Nämnden har i sitt internkontrollarbete följt anvisningar i reglemente för intern 
kontroll samt anvisningar för intern kontroll 2020.    
 
 
 
Utifrån granskningens iakttagelser utfärdar revisionen inga ytterligare rekommendationer till 
omsorgsnämnden. 
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Utbildningsnämnden 

 
Revisorerna 
 
Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt?  

 
Vi bedömer därför att utbildningsnämnden i allt väsentligt har säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att 
nämnden har följt styr- och ledningssystemet som anger att fullmäktiges mål och uppdrag ska 
brytas ned och att verksamheten ska bedrivas i enlighet med dessa. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell?  

 
Vi bedömer att utbildningsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
ekonomisk rapportering i enlighet med kraven i kommunens styr- och ledningssystem och 
ekonomiska styrprinciper. Nämnden har under året inte följt upp ekonomin per mars, maj, juni, 
september eller november vid sina sammanträden. Vi noterar dock att ledamöterna fått ekonomi-
uppföljning för dessa månader via mail, men inte som en del av ärendehandlingar inför ett 
nämndssammanträde. Det är vår bedömning att nämnden bör behandla de ekonomiska 
uppföljningarna under nämndssammanträde för att förtydliga att nämnden har tagit del av 
uppföljningarna. 
 
 
Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven 

i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Vi bedömer att utbildningsnämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med 
kommunens anvisningar. Nämndens internkontrollplan saknar riskanalys. Det är vår bedömning 
att nämnden bör involveras i framtagande av riskanalysen som ligger till grund för internkontroll-
planen. 
 
 
  
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi utbildningsnämnden att:  

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Säkerställa att den interna kontrollen stärks med en riskanalys 

 
 
Svar  
 

Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, enligt styr-
modellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. Utbildningsnämnden 
kommer att utveckla arbetet med riskanalysen inför interkontrollplan 2022. 
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Sammanställd bedömning 

Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete med 
kommunfullmäktiges mål. Revisonen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna delvis 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Granskningen visar att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden och utbildningsnämnden inte följt upp ekonomin månatligen i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna vid nämndssammanträde. Därtill är det revisionens 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer de anvisningar som finns 
avseende arbetet med intern kontroll. Revisionen noterar dock att utbildningsnämndens arbete 
med riskanalys kan utvecklas.  
 
Utifrån granskningen rekommenderar revisonen följande:  
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

• Säkerställa att uppföljningen av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
 
Byggnadsnämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Säkerställa att den interna kontrollen följer anvisningarna för internkontroll 

 
Miljönämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Anta åtgärder för att säkerställa en budget i balans 

 
Utbildningsnämnden rekommenderas att: 

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Säkerställa att den interna kontrollen stärks med en riskanalys 
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KSAU § 143  Dnr 2021/000669 

Grundläggande granskning 2021 

Sammanfattning  

Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med kommunstyrelsen den  
19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika frågor. Ärendet avser 
kommunstyrelsens svar på dessa frågor.   

Beslutsunderlag 

Svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021, daterad 
2021-08-05 
Tf ekonomichefs tjänsteutlåtande 2021-08-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att svara revisionen i enlighet med ”Svar till kommunrevisionens 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021”, daterad 2021-08-05.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Grundläggande granskning 2021 
 

Sammanfattning/Beskrivning av ärendet 
Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med 
kommunstyrelsen den 19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika 
frågor. Ärendet avser kommunstyrelsens svar på dessa frågor.  
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att svara revisionen i enlighet med bilaga ”Svar till 
kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021”, daterad 
2021-08-05. 
 

Bilaga/Bilagor 
Svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021, 
daterad 2021-08-05. 
 

Skickas till 

Ernst & Young AB, lydia.andersson@se.ey.com  

Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Lennart Andersson Maria Vikingsson  
Tf Ekonomichef Kommundirektör 
 

mailto:lydia.andersson@se.ey.com
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Svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen år 2021 

 
 
Hur har kommunstyrelsen arbetat med krishantering till följd av Covid-19? 

 
1. Hur har arbetet med krishantering fortlöpt under 2021? 

I Sotenäs kommun har det övergripande pandemiarbetet organiserats i en pandemigrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar. Med start i mars 2020 har gruppen haft regelbundna 
möten varje/varannan vecka året runt under pandemin. I pandemigruppen har aktuellt läge stämts 
av, direktiv och rutiner har tagit fram och tydliggjorts, aktuellt behov av skyddsmaterial har stämts 
av och bemanningsfrågan har varit med utifrån ett helhetsperspektiv i organisationen. Beslut och 
åtgärder har vidtagits utifrån vad som har framkommit. Gruppen har uppdaterat de interna 
direktiven (tillgängligt via intranätet) samt den externa informationen till invånarna, de fackliga 
organisationerna, svarat på frågor från media samt informerat KF, KS och KSAU. 
Pandemigruppen har också varit ansvarig för rapportering och kontakt med Länsstyrelsen och 
smittskyddet. Pandemigruppen har gett ett helhetsperspektiv, en uthållighet och en röd tråd i 
arbetet med pandemin. 
 
För att fånga upp synpunkter och lärdomar från kommunens anställda angående pandemin har 
en utvärdering skickats till samtliga verksamheter ”Det nya normala - Hur bygger vi framtidens 
arbetsplats med de erfarenheter vi nu har?”  

Svar ska lämnas till förvaltningsledningen senast 3 september. Svaren kommer därefter satt 
sammanställas och utvärderas för att ta fram en plan för fortsatt arbete. Följande frågor har 
skickats ut: 

• Vad har vi klarat av riktigt bra? 
• Vad är vi stolta över? 
• Vilka förbättringar har vi genomfört? 
• Vad ska vi aktivt arbeta för att behålla och vilka förutsättningar krävs då? 
• Vad har varit utmanade? 
• Vad ska vi tänka på och göra de närmaste månaderna? 
• Vad ska vi tänka på och göra närmaste året? 

 
2. Vilka lärdomar drar styrelsen utifrån pandemin? 

 
I och med att svaren från utvärderingen ”Det nya normala - Hur bygger vi framtidens 
arbetsplats med de erfarenheter vi nu har?” i dagsläget inte är klar är följande sammanställning 
baserad på mindre utvärderingar i organisationen.  

• Pandemin har visat att när det är nödvändigt med en snabb omställning är det möjligt att 
tänka nytt, arbeta på ett annat sätt och ställa om inom en relativt kort tid. 

• Det är viktigt att inte ställa in utan att ställa om verksamheten för att inte bygga upp en 
ärendeskuld så att återgången till det ”nya normala” blir så bra som möjligt. 
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• Digitala möten har lett till en ökad effektivitet genom att mötena har blivit mer 
strukturerade och att förflyttnings och restid har sparats in. Digitala möten har däremot en 
tendens att tappa nyanser, Det kan vara svårt att uppfatta tex. kroppsspråk varför både 
digitala och i personliga möten behövs. Kreativa uppgifter är generellt svårare att 
genomföra i grupp på distans. Hybridmöten upplevs som den svåraste formen av möten att 
få till med en bra kvalitet för alla närvarande. Viktigt att digitala möten inte ligger kloss i 
kloss utan att det finns utrymme mellan mötena för att hinna ställa om. 

• En större möjlighet att ta del av utbildningar och information digitalt tex från Länsstyrelsen, 
VGR och SKR. 

• Ett flexibelt sätt att arbeta leder till att det är enklare att få ihop livspusslet för medarbetarna. 
Frågan om distansarbete kommer att bli en konkurrensfråga gällande arbetskraften framåt. 
En bra mix utifrån frivillighet gällande arbete på distans och på plats ses som en attraktiv 
lösning för framtidens rekrytering till kommunen vilket också på sikt kan frigöra 
kontorsytor. 

• Förbättrad förmåga i organisationen med avseende på digitalisering, digital mognad, 
kreativitet och anpassningsförmåga 

• Basala hygienrutiner och rutiner kring att stanna hemma/arbeta hemifrån vid lättare 
symptom har minskat andra typer av säsongsbundna influensor. 

• Det är viktigt att fånga upp medarbetare och brukare som inte mår bra av den fysiska och 
psykiska oron och isoleringen.  

• Introduktion av nya (främst yngre) medarbetare är svår att göra på distans. Det blir svårare 
för nyanställda att komma in i arbetet och i arbetsgruppen. 

• Förtroendevalda -högre närvaro och fler som begär ordet vid tex nämndsmöten, Fullmäktige 
och i Fyrbodals nätverk. 

 
3. Hur planerar styrelsen genomföra verksamheten framöver, beaktat eventuella uppskjutna 
behov samt eventuella lärdomar kring utvecklingsområden i arbetssättet? 
 

På samma sätt som för ovanstående fråga så är inte utvärderingen ”Det nya normala - Hur 
bygger vi framtidens arbetsplats med de erfarenheter vi nu har?” klar varför följande 
sammanställning är baserad på mindre utvärderingar i organisationen.  

 
• Det behövs en återgång till normala rutiner t.ex. med fysik fika och lunch, detta av sociala 

skäl men också eftersom det är ett bra problemlösningsforum.  
• För det fortsatta arbetet behövs både digitala och personliga möten. Digitala möten främst 

när det är tydligt vad som ska utföras. Personliga möten passar bäst vid mer kreativa möten 
för att t.ex. utvärdera en fråga eller hitta nya arbetssätt. 

•  Vissa verksamheter har tidvis ställts om varje vecka (t.ex. måltidsenheten) och på andra 
håll har det varit mera kontinuitet (medarbetare med skrivbordsarbete), medan åter andra 
kunnat hitta rutiner som kunnat följas hela pandemin (t.ex. lokalvårdsenheten). På vissa håll 
finns därför ett behov av lugn och ro framåt. På andra håll finns det stort behov av att träffas 
och jobba ihop sig som grupp.   

• Lokala/regionala möten bör i första hand hållas digitalt för att det ska bli mer tidseffektivt, 
för att följa kommunens resepolicy samt för ett mer miljövänligt sätt att arbeta.  

• Digitala utbildningar (ekonomi, personal och ledarträffar) har varit jättebra och får gärna 
fortsätta digitalt även efter pandemin.  
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• Det finns tillfällen, exempelvis i uppstart av projekt, där det är det värdefullt att träffas för 
att lära känna varandra. Det underlättar fortsatt digitalt samarbete.    

• Viktigt att fånga upp den ökade sjukfrånvaron – främst långtid. För ett antal medarbetare 
och brukare har den fysiska, psykiska och sociala isoleringen inneburit en belastning och 
oro som har resulterat i sjukdom. 

• Frågan om distansarbete kommer att bli en konkurrensfråga gällande arbetskraften framåt. 
Distansarbete kan bredda rekryteringsbasen. Angeläget att det anpassas till vad som är bäst 
för varje verksamhet.  

• Bibehålla arbetet med basala hygienrutiner och rutiner kring att stanna hemma/arbeta 
hemifrån vid lättare symptom för att minska andra typer av säsongsbundna influensor. 

 

Nämndspecifika frågeställningar 

 
4. Av svar på revisionens risk- och väsentlighetsanalys framkom att arbetet för god 
arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro behövde utvecklas för att bli mer systematiskt, främjande 
och förebyggande. Vilket arbete pågår kopplat till detta? 

Personalavdelningen har tagit fram och förankrat en mer tydlig process för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genom ett årshjul med tydliga tider för olika aktiviteter och utbildningar för 
chefer kopplat till de olika aktiviteterna. Samt även en process för rehabiliteringsarbetet för att på 
så vis arbeta både främjande, förebyggande och rehabiliterande på flera nivåer i organisationen. 
 

5. Enligt årsredovisning 2020 har ett beslut fattats om att utreda den framtida vatten- och 
avloppsverksamheten. Vad är status i arbetet och hur planeras utredningen genomföras? 

Kommunens VA-bolag genomför tre utredningar; en vattenförsörjningsplan, en utredning om 
kapaciteten i avloppsreningsverken och en ifråga om redundans med koppling till möjlighet att 
ansluta den s.k. Vänerledningen. Dessa utredningar pågår och kommer att bli färdiga under året. 
Kommunen arbetar också med att färdigställa en långsiktig VA-plan där nyss nämnda utredningar 
och vattenförsörjningsplan kommer att ingå som delmoment. Ifråga om VA-planen har 
upphandlingsförfarandet inletts i samarbete mellan Sotenäs kommun och personal på Västvatten 
AB. Förfrågningsunderlaget avseende projektledning kommer att publiceras efter sommaren och 
arbetet inledas så snart projektledare tilldelats uppdraget. 
 

6. Av årsredovisning 2020 framgår att kommunen har ett eftersatt underhåll på sina lokaler 
och anläggningar. En underhållsplan finns för arbetet fram till 2027. Enligt svar på revisionens 
risk- och väsentlighetsanalys pågår också arbete med yteffektiviseringar enligt lokal-
försörjningspolicyn. Vad är status i underhållsarbetet? 

Samhällsbyggnadsförvaltningen leder lokalförsörjningsarbetet vilket innebär att chef i SBF 
sammankallar förvaltningscheferna för att diskutera lämpliga åtgärder för en så yteffektiv och 
ändamålsenlig lokalförsörjning som möjligt. I den av kommunfullmäktige antagna lokal-
försörjningspolicyn framgår bl.a. att kommunens verksamheter ska bedrivas i egna lokaler. 
Kommunen arbetar med att begränsa innehavet av ytor, utan att för den skull hamna i en situation 
där kommunen behöver köpa tillbaka eller bygga nytt vid en befolkningsutveckling som innebär 
större behov av lokaler än idag.  
 
Investeringsmedel för underhåll avsätts årligen som en del av kommunens självfinansierade 
investeringar. För 2020 avsattes 6,6 mnkr och åtgärder för 6,2 mnkr utfördes. För 2021 avsattes 
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8,7 mnkr med ett utfall på 5,7 mnkr per maj månad. Planerat underhåll genomförs alltså numera 
för budgeterat belopp, vilket inte varit fallet tidigare då arbeten för avsatta medel inte utförts. 
Som kommunen framhållit i tidigare svar till revisionen finns en underhållsplan.  
 
Underhåll av verksamhetslokaler prioriteras framför andra av kommunen ägda lokaler. Under 
2021 avsåg underhållsåtgärderna i första hand byte av tak och fasader, invändig upprustning, 
värme och ventilation. Åtgärder under 2021 har i första hand inriktats mot byte av ventilations-
anläggningar i skolans och förskolans lokaler. Detta eftersom dylika åtgärder innebär stora 
engångsutgifter som inte kan delas upp och eftersom budgetutrymmet under 2021 är större än vad 
som kan väntas kommande år. Härutöver har bl.a. fasadrenovering av Hunnebostrands skola och 
invändig upprustning i Hunnebostrands förskola genomförts. Även åtgärder för flytt av Smögens 
förskola till Smögens skola har genomförts som en följd av yteffektiviseringsarbetet. Att detta 
arbete fortsätter är angeläget då kommunen i dagsläget inte har ekonomiskt utrymme att 
självfinansiera det fulla behovet av underhåll av fastigheterna. 
   
Bl.a. har omsorgsnämnden gjort noggranna och reviderade analyser av behovet av SÄBO-platser, 
inte minst utifrån en förändrad efterfrågan som följd av pandemin. En förändrad detaljplan för 
Hunnebohemmet har beslutats för större flexibilitet i markanvändning och yta för byggrätt. 
Kommunfullmäktige har också fattat beslut om tillbyggnad och renovering av Hunnebohemmet. 
När detta genomförs kommer stora poster av det eftersatta underhållet att släckas i 
underhållsplanen. Utbildningsnämnden har också fattat ett inriktningsbeslut gällande skolor och 
förskolor som är under genomförande. Som framhölls ovan pågår t.ex. flytt av en förskola till 
skolans lokaler på samma ort. För kommunstyrelsens del pågår detaljplanering inför försäljning 
av den s.k. Parkskolan. Diskussioner om ytterligare rockader för allt yteffektivare verksamheter 
pågår också. 
 

7. En hållbarhetsstrategi antogs i februari 2021. Hur fungerar arbetet utifrån strategin?  
Arbetet med Hållbarhetsstrategin löper på kontinuerligt och integreras i kommunens styr- och 
ledningssystem genom målarbetet. Hållbarhets- och folkhälsostrateger arbetar för att strategin ska 
genomsyra alla kommunens verksamheter genom att bland annat hålla riktade utbildningar och 
workshops i förvaltningarnas ledningsgrupper och bolagen som utgår från Hållbarhetsstrategins 
fokusområden. Tillsammans med förvaltningarna och bolagen tas sedan konkreta åtgärder fram 
för respektive verksamhet. Åtaganden inom miljö- och klimatområdet, som till exempel 
klimatlöftena, ska göras utifrån inriktningarna i Hållbarhetsstrategins fokusområden. 
 
Till följd av Hållbarhetsstrategins antagande har mallen för tjänstutlåtanden ändrats och 
innehåller nu rubriken ”Hållbar utveckling” som inkluderar alla tre dimensioner; ekonomisk, 
social och miljömässig. För att underlätta för handläggarna som skriver tjänstutlåtandena finns 
utöver hjälptexten i mallen även korta digitala utbildningar där handläggarna kan diskutera 
frågorna utifrån sina ämnesområden. Detta innebär att konsekvenserna för en hållbar utveckling 
i Sotenäs ska vara granskade i tjänsteutlåtandena.  
 

8. Hur fortskrider arbetet för eventuell etablering av laxodling i kommunen?  
Projektets syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en etablering av ett storskalig 
cirkulärt landbaserat vattenbruk i Sotenäs kommun, med hållbar industriell och social symbios 
som ledord. 
 
I Sotenäs med omnejd finns väsentliga värden som tillgång till bland annat kompetens, el-kraft, 
vatten och byggyta. Satsningen ligger helt i linje med kommunens historia och vision, regionens 
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satsning på blå näringar samt svensk industripolitik eftersom det handlar om livsmedels-
produktion där avancerad teknik går hand i hand med grön energi i en hållbar cirkulär ekonomi. 
Projektet drivs av Sotenäs Kommun i nära samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för området Hogenäs norra och har upphandlat 
konsultbolaget Sweco, som ska utföra de utredningar som ska ligga till grund för detaljplanen. 
 
Utredningar som pågår är följande: 

• Geoteknik och bergteknik 
• Markmiljö 
• Massberäkningar 
• Dagvattenutredning 
• VA-utredning 
• Grundvattenutredning 
• Landskapsbildsanalys 
• Bullerutredning 
• Fördjup. artinv. del 1 
• Fördjup. artinv. del 2. 

 
 
En bottenkartering i Örnefjorden är utförd för att titta på möjligheterna att förse vattenbruks-
området med saltvatten. Utredningen visar att det inte finns några arkeologiska lämningar där 
tänkt intagsledning ska placeras. 
 
Enligt planavtalet mellan kommunen och QS ska kommunen bekosta de delar som kommunen 
erhåller extern finansiering för, övriga kostnader ska tas av QS. Trafikutredning och fördjupad 
arkeologisk utredning är sådana utredningar som kommunen inte erhåller extern finansiering för, 
och de ska således bekostas av QS. 
 
För att kommunen ska komma vidare med planarbetet, krävs att QS levererar trafikutredningen 
till kommunen. För att Sweco ska komma vidare med utredningarna krävs att QS levererar ett 
arkitektunderlag som redovisar tänkta byggnaders placering, storlek och höjdlägen. Detta har inte 
levererats till kommunen enligt överenskommen tidplan. Kommunen har efter utebliven leverans 
gällande trafikutredning och arkitektunderlag reviderat tidplanen för planarbetet. 
 
Enligt nu gällande tidplan ska Sweco leverera godkända samrådshandlingar inkl. MKB och 
utredningar vid årsskiftet 2021/2022, och detaljplanen kan gå ut på samråd januari/februari 2022. 
Detta under förutsättning att QS levererar trafikutredning och arkitektunderlag senast 31 augusti 
2021.  
 

 

Övrigt som kommunstyrelsen vill uppmärksamma revisionen på? 
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Sotenäs kommuns yttrande för samråd om en planerad vindkraftspark 
i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 

Sammanfattning 

Företaget Hexicon planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark placerad i 
Skagerak på en total yta av 499 km2. Sotenäs kommun är ombett att inkomma med yttrande inför 
kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget avser att ta fram.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Mareld S1 och är ombedda att komma med yttrande om vi anser att något 
saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. Sotenäs kommun är inte 
ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller emot en vindkraftspark. 
Bolaget Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Mareld till havs i södra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 12 Terawattimmar (TWh) el per år.  
Vindkraftparkens yta är ca 499 km2. Vindparken planeras att bestå av max 230 vindkraftverk med 
en totalhöjd på max 350 meter.  Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den 
planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. 
Tillståndsprövning görs av Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 

Yttrande Sotenäs kommun avseende vindkraftspark Mareld S1 

Sotenäs Kommun tar i nuläget varken ställning för eller emot vindkraftspark Mareld i Skagerak. 
Kommunen har blivit ombedda att inkomma med eventuella synpunkter på delar som saknas i 
samrådsunderlag inför kommande Miljökonsekvensbeskrivning och inkommer här med de 
synpunkter som hittills är identifierade. 

Fisket 
Fisket är en viktig näringsgren för Sotenäs och det är av yttersta vikt att man utreder konsekvensen 
för de svenska fiskarna och säkerställer att deras möjligheter till att långsiktigt kunna utöva sin 
profession inte försämras jämfört med nollalternativet. Sotenäs kommun uppmanar exploatören till 
att ha nära och tät dialog med fiskerinäringens intresseorganisationer för att säkerställa detta. 

Fisket, landningsbenägenhet 
Fiskebåtar landar idag fisk på båda sidor av Skagerak (dvs Danmark och Sverige). I Sverige finns 
två huvudhamnar på västkusten vilka är i Göteborg och Sotenäs som båda även har en fiskauktion. 
En risk med vindkraftsparken är att det blir mer komplicerat att som fiskare ta sig från västra sidan 
av parken till Sverige och därför minska landningsbenägenheten hos fiskare att landa fisken i 
Sverige. Detta bör utredas och synliggöra vilka konsekvenser det innebär för lokala näringar. Även 
aspekten om den nationella livsmedelsförsörjningen i Sverige bör belysas. Detta skulle rimligtvis 
även öka landbaserad transport av råvara från Danmark till Sverige med medföljande 
klimatpåverkan som också bör adresseras. 
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Följdeffekter av ev minskad landningsbenägenhet i Sverige 
Exploatören bör även utreda effekter av eventuell minskad landningsbenägenhet i Sverige i 
nästkommande steg efter landningshamnar och auktioner. I Sotenäs och vissa andra kommuner i 
Bohuslän har vi en stor livsmedelsindustri som är beroende av råvara från havet. Det är viktigt att 
inkludera effekten av minskad landning för råvara som behövs till dessa industrier i svenska 
hamnar. Dels utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv (riskerar vi industrijobb?), dels utifrån ett 
miljöperspektiv (ökade landtransporter) samt utifrån ett nationellt försörjningsperspektiv. Sotenäs 
kommun uppmanar exploatören att arbeta med Fiskbranschens Riksförbund för att kunna 
kvantifiera möjliga konsekvenser. 

Effekten på levande organismer 
Enligt utsago från lokala fiskare uppstår i området för Mareld ett ”virvelfenomen” som skapar unika 
möjligheter för tex tillväxt av plankton. Det är således av stor vikt att utredningen inte begränsas till 
hur fiskar påverkas av vindkraftverken, fundament kablar etc utan att man analyserar hela 
ekosystemets eventuella påverkan. Drabbas fiskarnas föda negativt av vindkraftverken kommer 
även fiskebestånd att drabbas i steg två.  
Lokala organismer, t.ex. vissa snäckor, orienterar efter jordens magnetfält och kan därför påverkas i 
sitt födosök av elektromagnetiska fält från kablarna i området. Man bör se över kunskapsnivån om 
de arter som lever i området. 

Flyttfåglar 
Området är placerat över ett område där flyttfåglar enligt uppgift ofta flyger. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör utreda hur flyttfåglar kommer påverkas av vindkraftverken. 

Visualisering 
Då Sotenäs kommun har en unik miljö och är ett stort turistmål är det viktigt att den visuella 
påverkan blir minimal. Det är viktigt att visualisera effekten av vindkraftparken, både dag- och 
nattetid, från olika positioner efter kusten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-07-02 
Samrådsunderlag Mareld Vindkraftspark daterat 2021-05-21 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår att förslag till yttrande avslås och ersätts 
med att parken avslås. 
Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till yttrandet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjessons (C) 
med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med 
fleras förslag. 
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som föreslår bifall till Olof Börjessons 
(C) förslag röstar JA, den som bifaller Roland Mattssons (M) förslag röstar NEJ. Omröstningen 
utfaller med 3 JA-röster mot 2 NEJ-röster. Se omröstningbilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från näringslivsutvecklare 
daterat 2021-07-02 till Hexacon. 
 

Reservation 

Roland Mattsson (M) och Mats Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M  X  
Olof Börjesson C X   
Therese Mancini S X   
Lars-Erik Knutsson S X   
     
Mats Abrahamsson M  X  

Summa (5)  3 2  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-07-02 KA 2021/000522 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Fredrik Handfast 
Näringslivsutvecklare 

 

Sotenäs kommuns yttrande för samråd om en planerad 
vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 

Sammanfattning 
Företaget Hexicon planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark 
som ligger i Skagerak på en total yta av 499km2. Sotenäs kommun är ombett att 
inkomma med yttrande inför kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget 
avser att ta fram.   

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Mareld S1 och är ombedda att komma med yttrande om vi 
anser att något saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. 
Sotenäs kommun är inte ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller 
emot en vindkraftspark. 
Bolaget Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Mareld till havs i 
södra delen av Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 12 Terawattimmar 
(TWh) el per år.  Vindkraftparkens yta är ca 499 km2. Vindparken planeras att bestå av 
max 230 vindkraftverk med en totalhöjd på max 350 meter.  Vindkraftverkens 
fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) 
om kontinentalsockeln. Den planerade vindkraftsparken är belägen utanför 
territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. Tillståndsprövning görs av Regeringen 
eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 
 

Yttrande Sotenäs kommun avseende vindkraftspark Mareld S1 
Sotenäs Kommun tar i nuläget varken ställning för eller emot vindkraftspark Mareld i 
Skagerak. Vi har blivit ombedda att inkomma med eventuella synpunkter på delar som 
saknas i samrådsunderlag inför kommande Miljökonsekvensbeskrivning och inkommer 
här med de synpunkter som vi hittills identifierat. 
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Fisket 

Fisket är en viktig näringsgren för Sotenäs och det är av yttersta vikt att man utreder 
konsekvensen för de svenska fiskarna och säkerställer att deras möjligheter till att 
långsiktigt kunna utöva sin profession inte försämras jämfört med nollalternativet. 
Sotenäs kommun uppmanar exploatören till att ha nära och tät dialog med 
fiskerinäringens intresseorganisationer för att säkerställa detta. 

Fisket, landningsbenägenhet 

Fiskebåtar landar idag fisk på båda sidor av Skagerak (dvs Danmark och Sverige). I 
Sverige finns två huvudhamnar på västkusten vilka är i Göteborg och Sotenäs som båda 
även har en fiskauktion. En risk med vindkraftsparken är att det blir mer komplicerat att 
som fiskare ta sig från västra sidan av parken till Sverige och därför minska 
landningsbenägenheten hos fiskare att landa fisken i Sverige. Detta bör utredas och 
synliggöra vilka konsekvenser det innebär för lokala näringar. Även aspekten om den 
nationella livsmedelsförsörjningen i Sverige bör belysas. Detta skulle rimligtvis även 
öka landbaserad transport av råvara från Danmark till Sverige med medföljande 
klimatpåverkan som också bör adresseras. 

Följdeffekter av ev minskad landningsbenägenhet i Sverige 

Exploatören bör även utreda effekter av eventuell minskad landningsbenägenhet i 
Sverige i nästkommande steg efter landningshamnar och auktioner. I Sotenäs och vissa 
andra kommuner i Bohuslän har vi en stor livsmedelsindustri som är beroende av råvara 
från havet. Det är viktigt att inkludera effekten av minskad landning för råvara som 
behövs till dessa industrier i svenska hamnar. Dels utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (riskerar vi industrijobb?), dels utifrån ett miljöperspektiv (ökade 
landtransporter) samt utifrån ett nationellt försörjningsperspektiv. Sotenäs kommun 
uppmanar exploatören att arbeta med Fiskbranschens Riksförbund för att kunna 
kvantifiera möjliga konsekvenser. 
Effekten på levande organismer 
Enligt utsago från lokala fiskare uppstår i området för Mareld ett ”virvelfenomen” som 
skapar unika möjligheter för tex tillväxt av plankton. Det är således av stor vikt att 
utredningen inte begränsas till hur fiskar påverkas av vindkraftverken, fundament kablar 
etc utan att man analyserar hela ekosystemets eventuella påverkan. Drabbas fiskarnas 
föda negativt av vindkraftverken kommer även fiskebestånd att drabbas i steg två.  
Lokala organismer, t.ex. vissa snäckor, orienterar efter jordens magnetfält och kan 
därför påverkas i sitt födosök av elektromagnetiska fält från kablarna i området. Man 
bör se över kunskapsnivån om de arter som lever i området. 

Flyttfåglar 

Området är placerat över ett område där flyttfåglar enligt uppgift ofta flyger. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör utreda hur flyttfåglar kommer påverkas av 
vindkraftverken. 
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Visualisering 

Då Sotenäs kommun har en unik miljö och är ett stort turistmål är det viktigt att den 
visuella påverkan blir minimal. Det är viktigt att visualisera effekten av 
vindkraftparken, både dag- och nattetid, från olika positioner efter kusten.  
 

Konsekvensbeskrivning 
Yttrandet belyser de för Sotenäs kommun viktiga aspekterna för vårt befintliga 
näringsliv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från 
näringslivsutvecklare daterat 2021-07-02 till Hexacon. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-07-02 
Samrådsunderlag Mareld Vindkraftspark daterat 2021-05-21 

 

Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklaren 
Chef för Näringsliv och Utveckling 
 
 

  
Fredrik Handfast Per Svensson 
Näringslivsutvecklare Chef Näringsliv och Utveckling 
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Inbjudan till samråd om en planerad vindkraftspark 
till havs 
 
Hexicon AB planerar att anlägga en vindkraftspark med flytande 
fundament i Sveriges ekonomiska zon och genomför nu samråd. 
Bolaget lämnar i samrådet information om planerad verksamhet och 
vill ha synpunkter på verksamhetens utformning och vad som särskilt 
bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Synpunkterna kan 
till exempel röra MKB innehåll och utformning samt om den planerade 
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt om de 
miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra direkt eller 
indirekt. 
 
Vi önskar att få era skriftliga synpunkter senast 9 juli, 2021 för att 
sedan kunna beakta dessa i den fortsatta processen. Synpunkter 
lämnas till e-postadress mareld@hexicon.eu, märk gärna 
meddelandet med ”Yttrande Mareld S1”. Alternativt kan synpunkter 

skickas via brev till: 
 
Hexicon AB 
Att: Yttrande Mareld S1 
Tegelbacken 4A 
111 52 Stockholm 
 
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse och arbetas in i 
MKB. Samrådsunderlaget och senare även samrådsredogörelsen 
kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.hexicon.eu under 
Projects. 
 
Med vänlig hälsning, 
Eduard Dyachuk 
Projektledare Hexicon 
+46 707 360 840 

mailto:mareld@hexicon.eu
http://www.hexicon.eu/
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Sammanfattning 
Hexicon AB är ett svenskägt bolag med många års erfarenhet från offshoreindustrin 
och vindkraftsparker i andra delar av världen. Hexicon planerar nu, med sin 
egenutvecklade teknik och design med flytande plattformar, att etablera 
havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Hexicon AB planerar därför att ansöka om 
tillstånd för att anlägga vindkraftsparken Mareld i Västerhavet, i Sveriges 
ekonomiska zon, mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. Parkens 
avstånd till svenska fastlandet är cirka 30 km. 
 
Vindkraftsparken Mareld planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande 
fundament och producera cirka 12 TWh/år.  
 
En fördel med flytande fundament är att parken kan lokaliseras till djupare vatten 
och därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär att de ger mindre 
störningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan. 
En annan fördel med vindkraftverk på flytande fundament är att 
anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre 
spridning av sediment och buller på plats jämfört med bottenanlagda fundament 
eftersom endast förankringar krävs. Vindkraftsverken kan förmonteras på land och 
därefter bogseras ut vilket förkortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. 
 
Detta samrådsunderlag ingår i processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och syftar till 
att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet. Det utgör underlag för 
avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt 
upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken. Verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt 3 § Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, varför inget särskilt undersökningssamråd 
genomförs. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda kring den planerade 
verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och innehåll som behövs för 
prövningen. 
 
Samrådsunderlaget går igenom intressen som kan påverkas av anläggning och drift 
av den planerade vindkraftsparken vilka sedan kommer belysas ytterligare i 
kommande MKB. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad inom två utpekade 
områden som enligt förslaget till havsplan är avsett för generell användning. I stora 
delar av det planerade vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för 
yrkesfiske. Genom området sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart. Försvaret 
har riksintresse i närheten av området.  
 
Det finns Natura 2000 områden i närheten av den planerade vindkraftsparken varför 
detta är en viktig aspekt som kommer att belysas i MKB.  
 
Konsekvenser av möjliga effekter på bottenfauna under anläggning och drift 
kommer utredas och bedömas i den kommande MKB, däremot avgränsas MKB från 
bottenvegetation då makroalger inte finns inom den planerade vindkraftsparken. 
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Det förekommer många olika sorters fisk och skaldjur i området och konsekvenser 
av möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer att utredas och 
bedömas i den kommande MKB. Andra viktiga aspekter att belysa inkluderar 
påverkan på flytt- och sjöfågel som kan passera igenom projektområdet. 
Undervattensbuller som eventuellt kan påverka säl och tumlare är andra aspekter 
som behöver belysas.  
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1. Inledning  

1.1 Havsbaserad vindkraft 
Utbyggnaden av vindkraft är avgörande för att kunna ställa om samhället till att bli 
fossilfritt och nå klimatmålen. Till skillnad från de flesta andra energislag medför 
vindkraftsproduktionen inga utsläpp till mark, luft eller vatten, och inget bränsle 
behöver utvinnas, transporteras eller slutförvaras.  
 
Behovet av ny förnybar elproduktion i Sverige är stort. Idag står den förnybara 
elproduktionen för cirka 60 % varav den största delen kommer från vattenkraft 
medan Sveriges mål för 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Energimyndigheten 
bedömer att elproduktionen behöver utökas med 100 TWh till 2040-talet och att 
minst 20 % av dessa ska utgöras av havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten, 
2021). 
 
Havsbaserad vindkraft är en effektiv förnybar energikälla och etablering av vindkraft 
till havs medför ett antal fördelar. Potentialen för utvecklingen av havsbaserade 
vindkraftsparker, med flytande fundament i synnerhet, är praktiskt taget 
obegränsad. Med hänsyn till begränsningar och konflikter med andra intressen är 
potentialen fortfarande väldigt stor, vilket leder till att stora områden ute i havet är 
lämpliga för förnybar elproduktion. De stora ytor som finns till havs möjliggör en 
utbredd användning av havsbaserad vindkraft och utvinning av de bästa 
vindresurser med starka och jämna havsvindar. De goda vindförhållandena gör det 
möjligt för vindparkerna att uppnå en högre och jämnare elproduktion. För 
havsbaserad vindkraft, med bottenfasta och flytande fundament, ligger 
kapacitetsfaktorn idag på 45-60%, det vill säga hur ofta maximal eleffekt kan 
utvinnas. Detta gör havsbaserad vindkraft unik eftersom den ger en mer stabil 
produktionsprofil jämfört med andra intermittenta förnybara källor. 
 
Den tekniska utvecklingen av havsbaserad vindkraft går fort och själva 
vindkraftverken blir större. I Figur 1 åskådliggörs antalet och storleken på 
vindkraftverk för att producera 100 TWh. Under de senaste åren har kostnaderna 
för havsbaserad vindkraft sjunkit kraftigt och det finns nu en stor potential för 
utbyggnad i Sverige. Flytande fundament möjliggör etablering av vindkraftsparker 
i områden där vattendjupet är större och medelvinden högre. Områdena kan ligga 
längre ut från kusten och påverkan på havslandskapsbilden, den visuella 
upplevelsen av vindparkerna blir mindre. Med en lång kust har Sverige stora 
havsområden med goda förutsättningar för vindkraft avseende vindresurs, 
havsbottenförhållanden och tillgång till hamnar. Havsbaserad vindkraft kan vara en 
viktig teknik för uppnå 2040-målet om ett 100% förnybart elsystem i Sverige. 
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Figur 1. Antal vindkraftverk som behövs för att producera 100 TWh beroende på 
storlek på verket. Bild lånad från Energimyndigheten (Naturvårdsverket E. o., 
2020) 

 
Det är fördelaktigt med en jämn fördelning av elproduktion över landet. I norra 
Sverige planeras för närvarande storskalig landbaserad vindkraftutbyggnad. Det 
råder dock ett framtida kapacitetsunderskott av elproduktion i mellersta och södra 
Sverige där efterfrågan är störst och där kärnkraften ska ersättas.  
 
För att möta detta behov/underskott med förnybar elproduktion krävs att planering 
för ny kapacitet i det svenska elsystemet inleds snarast. Hexicons planerade 
vindkraftspark Marled har fullt utbyggd en potential att producera cirka 12 TWh 
årligen. Detta motsvarar års elförbrukningen för cirka 3 miljoner hushåll. Det kan 
även jämföras med hela Västra Götalands elförbrukning som är cirka 18,4 TWh 
enligt SCB. Anslutningen till elnätet planeras att ske i mellersta Sverige, i det som 
Svenska Kraftnät kallar ”elområde Stockholm SE 3” där det idag är ett underskott 

på elproduktionen.  
 
Regeringen har föreslagit en förordning (2007:1119 med instruktion för 
Affärsverket Svenska Kraftnät) som ska leda till minskade anslutningskostnader för 
elproduktion till havs. Där föreslås en utbyggnad av transmissionsnätet till 
havsområden för att kunna ansluta flera elproduktionsanläggningar till en station 
och därmed underlätta och möjliggöra för aktörer att utveckla vindkraft till havs. 
Detta ligger i linje med EU:s strategi om den storskaliga utbyggnaden av 
havsbaserade vindkraftsparker (60 GW till 2030 och 300 GW till 2050) och deras 
anslutningar till stationer (European commission, 2021). 
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1.2 Administrativa uppgifter och bolaget 
 

Sökanden 

Hexicon AB 
Org nr 556795-9894 
Tegelbacken 4A 
111 52 Stockholm 

Kontaktperson Eduard Dyachuk 
E-post Mareld@hexicon.eu 
Telefon +46 707 360 840 

Författare till 
samrådsunderlaget 

Ramboll Sverige AB genom Håkan Lindved, 
hakan.lindved@ramboll.se 

Juridiskt ombud 
Cirio Advokatbyrå genom Peter Högström, 
Peter.Hogstrom@cirio.se 

 
Hexicon AB är ett svenskt bolag som utvecklar vindkraftsprojekt till havs. Hexicon 
har initierat en rad projekt med flytande vindkraft som utvecklats tillsammans med 
partners i olika länder, bland annat i Sydkorea, Skottland, England, Spanien och nu 
även i Sverige. Havsbaserad vindkraft i Sverige är i ett tidigt skede med stor 
potential och Hexicon är den dedikerade utvecklaren av flytande vindkraft på 
hemmamarknaden. 
 
Hexicon har ingått ett samutvecklingsavtal med det norska bolaget Aker Offshore 
Wind om att gemensamt vidareutveckla projektmöjligheter i Sverige. Bolagen avser 
att etablera ett 50-50 joint venture samarbete med ambitionen att genomföra flera 
svenska projekt med en sammanlagd kapacitet på flera gigawatt. 
 
Aker Offshore Wind är en norsk utvecklare av havsbaserad vindkraft med fokus på 
anläggningar i djupa hav. Med sin globala verksamhet ser Aker Offshore Wind fram 
emot att jobba i Sverige vilket bolaget anser som en mycket intressant marknad 
med nära avstånd och förbindelsen till Norge. 

1.3 Samrådsförfarande 
Förestående samråd omfattar vindkraftsområdet med vindkraftverk, internkabelnät 
och transformatorstationer. Det är ännu inte bestämts var exportkabeln från 
vindkraftsparken ska angöra land eftersom det är oklart var de föreslagna 
havsbaserade stationerna ska anläggas och om det anläggs någon som kan 
utnyttjas. Därför kommer ett separat samråd och prövning av denna del av 
projektet att ske i ett senare skede. 
 
Planerad vindkraftspark omfattas av de verksamheter som enligt 3 § Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta innebär att ett avgränsningssamråd genomförs i den specifika 
miljöbedömningsprocessen enligt 6 kap 29-34 §§ i miljöbalken. 
 
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd för Mareld vindkraftspark. 
Syftet är att i ett tidigt skede informera om projektet samt inhämta synpunkter för 
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fortsatt planering. Samrådsunderlaget beskriver projektets syfte, bakgrund, 
omfattning, utformning och förväntad omgivningspåverkan.  
 
Avgränsningssamrådet genomförs med myndigheter, organisationer, föreningar, 
övriga intressenter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten, 
se avsnitt 11.4. 

2. Lagstiftning och tillståndsprocess 

2.1 Tillämpliga bestämmelser 
Vindkraftsområdet ligger utanför svenskt territorialvatten i Sveriges ekonomiska 
zon. Prövning av vindkraftsparker i Sveriges ekonomiska zon sker enligt lagen om 
Sveriges ekonomiska zon (1992:1140) och tillståndsprövningen görs av regeringen 
(Miljödepartementet) eller den myndighet som regeringen bestämmer.  
 
Kablarna som förbinder vindkraftsverken inom parken bedöms vara 
prövningspliktiga enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln och tillstånd 
meddelas av regeringen (Näringsdepartementet). Konsekvenserna av nedläggning 
av kablarna bedöms vara lämplig att redovisa i en gemensam MKB med 
konsekvenserna för vindkraftsparken. 
 
Närhet till Natura 2000-områden kan innebära att även en särskild Natura 2000-
prövning enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken blir aktuellt. Prövningen görs i sådana fall 
av länsstyrelsen. Vindkraftsområdet ligger nära Natura 2000-området Bratten vilket 
skulle kunna medföra att en prövning krävs. Samrådet omfattar därför även 
vindkraftområdets förhållande till Natura 2000 och vid behov kommer tillstånd att 
sökas enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken. 
 
Exportkabel som överför producerad el till land prövas enligt lag om 
kontinentalsockel, miljöbalken och ellagen i särskild ordning när en 
anslutningspunkt bestämts. Prövningsprocessen omfattar ett samråd inför 
upprättande av MKB. Anläggning av exportkabeln omfattas dock inte av detta 
samråd eller samrådsunderlag. 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt lagstiftningen om Sveriges ekonomiska zon ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas vid tillståndsprövning. En specifik 
miljöbedömning ska göras med syfte att erhålla rätt kunskap om projektet, 
avgränsa utredningsarbetet och konsekvensbeskrivning till att omfatta det som är 
väsentligt och att utreda olika alternativa lokaliseringar och utformningar av den 
planerade verksamheten. Den specifika miljöbedömningen syftar även till att 
inhämta information om förutsättningarna för planerad verksamhet och även 
effekterna av densamma. Informationen utgör beslutsunderlag i planerings- och 
MKB-processen. 
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Som en del i den specifika miljöbedömningen genomförs avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer, de kommuner och den 
allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Vid samråd informeras om 
planerad verksamhet och alla ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och 
utformning av MKB. 
 
Under hela processen ges tillfälle att ge synpunkter på inriktning och utformning av 
MKB. I ett första skede genomförs nu samråd om vindkraftsparkens anläggande, 
drift och avveckling. För exportkabeln från parken, som även berör kustnära havs- 
och landområden, kommer samråd genomföras i ett senare skede när 
anslutningspunkten är vald.  
 
En samlad bedömning av vilken påverkan vindkraftsparken kommer att få är 
önskvärd. Därför kommer en utformning att eftersträvas så att tillståndsprövningar 
enligt olika delar av lagstiftningen kan relatera till särskilda delar i MKB. 
 
I avgränsningssamrådet redovisas även förändringar i miljön som bedöms 
uppkomma och vilka värden dessa förändringar kan komma att påverka. Genom att 
tidigt analysera vilka värden och aspekter som kan komma att påverkas kan 
relevant underlagsmaterial i form av inventeringar och utredningar utföras på rätt 
nivå. En tidig analys av förväntad miljöpåverkan ger även en samlad bild av 
projektets konsekvenser vilken innebär att justeringar avseende utformning av 
parken och skyddsåtgärder kan implementeras. 

2.3 Prövning 
Efter det att ansökan med MKB och teknisk beskrivning lämnats till regeringen vidtar 
ett kompletterings- och remissförfarande där det är möjlig att framföra yttranden 
om tillåtlighet, villkor för verksamheten med mera. När ärendet är tillräckligt utrett 
meddelar regeringen beslut. 

3. Verksamhetsbeskrivning 

3.1 Lokalisering 
Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en vindkraftspark i 
Skagerrak cirka 35 km utanför Lysekil. Parken ligger i Sveriges ekonomiska zon 
mellan Sverige och Danmark och utanför Sveriges territoriala vatten. Lokaliseringen 
visas i Figur 2. Den närmsta delen av vindkraftsparken ligger cirka 30 km från den 
danska udden Grenen vid Skagen. Medelvindhastigheten i området är cirka 10 m/s 
(Energydata.info, 2021). 
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Figur 2. Lokalisering av vindkraftsparken. 

3.2 Planerad verksamhet i siffror 
Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna 
kommer att hinna förändras innan byggstart. Med den snabba teknikutveckling som 
sker är det i ansökningsskedet inte möjligt att fastslå det slutliga valet av 
verksmodell och utformning. Antalet verk och storlek i planerad vindkraftspark kan 
därmed inte anges exakt i detta läge. I Figur 3 visas en illustration över ett 
vindkraftverk där rotordiameter, frigång och totalhöjd illustreras. Exempel på 
tekniska data för vindkraftsparken som idag bedöms bli maximala mått visas i Tabell 
1. 
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Figur 3. Illustration av vindkraftverk. 

 

Tabell 1. Sammanfattande tekniska data för planerad vindkraftspark. 

Parametrar 
Antalet vindkraftverk, max 230 
Vindkraftsparkens yta  499 km2 
Rotordiameter på verk 330 m 
Frigång 20 m 
Totalhöjd, max 350 m 
Uppskattad årlig elproduktion 12 MWh 

 

3.3 Vindkraftparkens utformning 
Utöver de flytande fundamenten med vindkraftverk, består de havsbaserade 
anläggningarna av förankring, internkabelnät, transformatorstationer och 
exportkabel (ingår ej i detta samråd), se Figur 4.  
 

 
Figur 4. Vindkraftsparkens utformning – principskiss 
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Att använda flytande fundament innebär att vindkraftsparken kan lokaliseras på 
djupare vatten och därmed en möjlighet att lokaliseras längre ut från land. Om 
parken ligger längre ut från kusten minskar normalt störningar på fågelliv och 
friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan. En annan fördel med 
flytande fundament är anläggningsarbetena på botten blir betydligt mindre 
omfattande och medför mindre spridning av sediment och buller på plats jämfört 
med bottenanlagda fundament. Vindkraftsverken med de flytande fundamenten 
förmonteras vid land och bogseras ut därefter vilket förkortar tiden för 
anläggningsarbetena ute till havs. 

3.4 Vindkraftverk 
Det sker en snabb utveckling av själva vindkraftverken i allmänhet och 
havsbaserade vindkraftverk i synnerhet. Vindkraftverken blir högre, rotordiametern 
större och verken får högre effekt. I februari 2021 lanserades världens största 
vindkraftverk med rotordiametern på 236 m och effekt på 15 MW. Detta kan 
jämföras med att de största vindkraftverken som lanserades 2011 med en diameter 
på 164 m och en effekt på 8 MW. Till följd av denna utveckling förväntas det att 30 
MW verk med rotordiameter på 330 m lanseras mellan 2025 och 2030, vilket 
därmed kan vara en trolig storlek på verk i den planerade vindkraftsparken. I Tabell 
2 illustreras skillnader mellan vindkraftsverk av storleken tillgänglig idag (10 MW) 
jämfört med en som kan förväntas 2025 – 2030 (30 MW). 
 

Tabell 2. Storlek på vindkraftsverk i relation till effekt. 

Effekt per verk 10 MW 30 MW 
Rotor diameter (m) 210 330 
Frigång (m) 20 20 
Totalhöjd (m) 230 350 

 
Med större vindkraftverk behövs det färre verk för samma totala installerade effekt. 
Till exempel, för 2 GW installerad eleffekt behövs det 200 vindkraftverk med 10 MW 
styck alternativt 67 verk med 30 MW styck. 

3.5 Flytande fundament med förankring 
I dagsläget kan flytande fundament delas in i tre huvudgrupper: sparfundament, 
semi-flytande samt TLP (tension leg plattform), se Tabell 3. Hexicons 
egenutvecklade och patenterade teknik, med två verk på en plattform som vrider 
sig mot vinden, är en hybrid mellan semi-flytande och TLP-tekniker. Val av mest 
lämpad teknik sker under tidig projektering efter undersökningar av förhållandena 
i området. 
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Tabell 3. Exempel på verk på olika flytande fundament och olika 
förankringssystem. 

 Spar Semi-
flytande 

TLP Hexicon 

 
 
 
 
 
 

    

Behov av 
djupa 
vatten för 
installation 

Ja Nej  Nej Nej 

Komplicera
d 
installation 

Ja Nej Ja Nej 

 
Bottenförhållanden är avgörande för val av förankring. I Figur 5 visas exempel på 
några ankartyper som kan fungera för flytande fundament. 
 

 
Figur 5. Exempel på förankring av flytande fundament. 

 
Förankringssystem tillsammans med fundamentens dimensioner anläggs på ett sätt 
som begränsar fundamentens avdrift på havsytan under varierande 
väderförhållanden. Detta görs bland annat för att begränsa längden på den 
dynamiska delen av elkabel som hänger emellan fundament och havsbotten, se 
Figur 7. Ju mer spända förankringslinorna är desto mindre kommer det flytande 
fundamentet förflyttas på havsytan. Själva spänningen av förankringslinorna beror 
på typ av förankring och fundament, till exempel semi-flytande fundament med 
kättings-linor har nästan ingen förspänning medan linor för TLP fundament har en 
viss spänning. Fundamentens förflyttning påverkas också av antalet förankringslinor 
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och de lokala vattendjupen. Med flytande fundamentets avdrift förväntas en viss 
vertikal rörelse av förankringslinor (ej horisontell längs havsbotten), vars värde 
beror på bland annat förankringen och väderförhållanden. 
 
Förankringsradie (horisontellt avstånd mellan ankare och fundamenten) varierar 
mellan förankringssystem. Ju mer spända linorna är desto mindre förankringsradie 
förväntas. Förankringen med kättingslinor på 130 m vattendjup kan förväntas att 
ha en radie upp till 950 m medan förankringsradie för TLP fundament kan i princip 
vara obefintlig, se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Illustration av förankringsradie för två olika fundament med varsitt 
förankringssystem: semi-flytande (vänster) och TLP (höger). 

 
Val av fundamenttyp och förankring kommer att ske i projekteringsskedet bland 
annat efter att havsbottensförhållanden är undersökta. Med valda fundamenttyp 
och förankringssystem kommer det vara möjligt att beräkna deras rörelser för valda 
dimensioner. 

3.6 Översikt av elöverföring 
Överföringen av el från vindkraftverken till land går igenom tre huvudsystem: 
internkabelnät, transformatorstationer och exportkabel till land (exportkabeln ingår 
inte i detta samråd). Via internkabelnätet överförs elen från varje turbin på flytande 
fundament till en transformatorstation, en s.k. offshore substation (OSS). I OSS 
transformeras elen till högre spänning för att minimera förlusterna då elen överförs 
vidare till land genom exportkabeln. Beroende på parkens utformning och dess 
totala kapacitet, spänningsnivå i internkabelnät samt det lokala elbehovet på land 
kan det vara aktuellt med en eller fler OSS och exportkablar i en park. 

3.6.1 Internkabelnät 
Internkabelnätet för flytande fundament består av två huvudtyper av kablar: 
dynamisk och statisk kabel, se Figur 4. Den dynamiska kabeln är en hängande del 
av kabeln mellan flytande fundament och havsbotten och är en viktig skillnad i 
konstruktionen mellan bottenfasta och flytande vindkraftsparker. Den dynamiska 
kabeln är utformad för att klara rörelserna från plattformen och krafterna från 
havsströmmar under dess livslängd. Kabeln hängs normalt i en ”lazy-wave” 

konfiguration som använder flytkraftsmoduler fästa lokalt på kabeln. Detta gör att 
kabelns konfiguration kan förlängas och formas med rörelserna hos det flytande 
fundamentet. Det finns flera möjliga konfigurationer av den dynamiska kabeln och 
designen är direkt kopplad till bland annat kabeltvärsnittet, plattformens dynamiska 
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rörelser, marinbiologisk påväxt samt strömmar. En illustration av en ”lazy-wave” 

konfiguration finns i Figur 7. 
 

 
Figur 7. Internkabelnät för flytande fundament – principskiss. 

 
När den dynamiska kabeln når havsbotten är den normalt ansluten till en mindre 
komplex statisk kabel enligt Figur 7. Beroende på havsbottentyp kan den statiska 
kabeln grävas ner någon meter ned i havsbotten som en typ av skydd mot 
påverkan. 
 
Arrangemanget av internkabelnät i parken är föremål för en optimeringsprocess för 
att komma fram till den mest effektiva layouten när det gäller strömförluster, 
kostnadsminskning och redundansnivå. Flera alternativa arrangemang som radiella, 
grenade och stjärnanslutningar studeras under optimeringsprocessen. 

3.6.2 Transformatorstation (OSS) 
Som nämnts ovan bestäms kraven på OSS till havs baserat på bland annat närheten 
till nätanslutningspunkten på land och den totala kapaciteten för vindkraftsparken. 
Hittills har endast bottenfasta fundament använts, se Figur 9, men 
vindkraftsindustrin har börjat undersöka flytande transformatorstationer som 
möjliggör utplacering på större vattendjup. Fasta fundament som kan användas är 
till exempel monopile-, jacket- eller gravitationsfundament, se Figur 8. 
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Figur 8. Exempel på typer av fundament, monopile-, jacket- respektive 
gravitationsfundament, vänster till höger (Illustration: Ramboll). 

 
OSS består av en transformatoranläggning och dess fundament. 
Transformatoranläggningen ligger säkert över vattennivån och rymmer den 
elektrisk utrustning som möjliggör exporten av elen till land. OSS utformas så att 
elen exporteras med minimala förluster och att vindkraftsparkens drift lätt och 
säkert kan kontrolleras. 
 

 
Figur 9 Illustration av en bottenfast transformatorstation i en vindpark till havs 
(Illustration: Ramboll). 

3.7 Mätutrustning 
Även om det finns data på väderförhållanden ute i havs finns det behov av fysiska 
mätningar under projektens gång. Dessa görs dels för att minska osäkerheter kring 
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bland annat vindresurs som är direkt kopplad till elproduktion, dels för att kalibrera 
modeller och anpassa utformning av anläggningen (framförallt fundament, 
förankringen, kablar) till de lokala förhållandena på bästa sätt. Dessa 
mätningskampanjer brukar pågå i 1-2 år tidigt i projektet. 
 
En etablerad metod för att mäta vindresurs är att göra detta med anemometrar på 
en mätmast ute i havs. Masten monteras på havsbotten och är i höjd med 
vindkraftverks nav. Under senare år har användningen av flytande bojar med 
mätutrustning ökat i användningen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Dessa är så 
kallade Floating Lidars, F-Lidars, är utrustade med mätare av vindresurs på olika 
höjder ovan havsyta med hjälp av laser (Lidar står för “light detection and ranging"). 
Dock kan det finnas begränsningar med F-Lidars mätningar kring till exempel 
turbulensnivåer i luften.  
 
Dessa mätningsmetoder kommer att utvärderas under projektets gång. Valet av typ 
och antal av mätutrustningar kommer att ske med hänsyn till tillgänglig teknik och 
dess tillämplighet till projektets förhållanden. 
 

3.8 Anläggningsskede 
Anläggningsskedet för en flytande vindkraftspark skiljer sig från en bottenfast 
vindkraftspark. Övergripande ingår följande aktiviteter vid anläggning av flytande 
vindkraftsverk: 
 

1. Eventuell preparering av havsbotten 
2. Installation av ankare och förankringslinor och/eller kätting i havet 
3. Installation av elkablar i havet 
4. Installation av vindkraftverk på de flytande fundamenten vid en hamn 
5. Bogsering av fundamenten till vindparksområdet 
6. Koppling och förspänning av förankringslinor till fundamentet 
7. Anslutning av elkablar till fundamenten 
8. Installation av transformatorstation 

 
Eftersom vindkraftverken kan monteras på fundamenten i ett hamn- eller 
varvsområde krävs vanligtvis inga tunga lyftoperationer till havs till skillnad från 
vid installation av bottenfasta vindkraftverk. Detta minskar påverkan lokalt på 
havsbotten eftersom det annars används så kallade jack-up fartyg som använder 
stödben på havsbotten som medför tillfälliga störningar på havsbotten och 
grumling av sediment. 
 

3.9 Driftskede 
Under en vindkraftsparks driftsfas kommer underhåll och reparationer att behöva 
utföras. Kopplat till transformatorstation kan vid behov kontor och personalbostad 
anläggas.  
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Vindkraftsverken kommer att utrustas med hinderljus enligt Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2010:155. Det innebär bland annat att vindkraftverk i parkens 
ytterkant ska förses med vitt blinkande ljus och övriga verk förses med ett 
lågintensivt rött ljus. 

3.10 Avveckling 
Vindkraftsverken förväntas ha en livslängd på cirka 30 år. Vindkraftsparkens 
anläggningar avvecklas efter dess livslängd och utrustningen omhändertas. I 
avvecklingsskedet används oftast samma princip som vid anläggning men i omvänd 
ordning. Kablar, förankringsanordningar och eventuella fundament på havsbotten 
kan antingen övervägas att lämnas på plats eller tas om hand på land och 
materialåtervinnas. 
 
De flytande fundamenten kopplas loss från förankringen och bogseras tillbaka till 
land, där de demonteras och/eller renoveras, återvinns eller kasseras på ett säkert 
sätt. Förtöjningssystemet inklusive, ankare och förtöjningslinor kopplas loss och 
hämtas med ankarhanteringsfartyg.  
 

4. Alternativ  

4.1 Huvudalternativ 
Huvudalternativet innebär att vindkraftsparken anläggs enligt beskrivningen i 
avsnitt 3. Hexicons planerade vindkraftspark Mareld har fullt utbyggd en potential 
att producera cirka 12 TWh årligen. Anläggningsarbetet beräknas pågå cirka två till 
tre år. 
 
Påverkan, effekter och konsekvenser bedöms dels för anläggningsskedet, dels för 
en situation då vindkraftsparken är i drift och vid avveckling. 

4.2 Nollalternativ 
Nollalternativet ska beskriva förhållandena om ansökt verksamhet inte kommer till 
stånd. Nollalternativet innebär därmed att ingen vindkraftspark i området anläggs. 
Därmed uteblir påverkan på utpekade intressen till exempel sjöfart, totalförsvaret 
och yrkesfisket. Det blir därmed heller ingen påverkan på andra aspekter i området. 
Detta alternativ innebär att för att uppnå Energimyndighetens strategi och mål om 
havsbaserad vindkraft behöver motsvarande vindkraftspark eller annan 
elproduktion anläggas på annan plats. Det kan även innebära att tillskottet av 
elproduktion i elområde SE3 (Stockholm) uteblir.  
 
Fiske med trål kan fortsätta i samma utsträckning som det gör i nuläget. 
 
I MKB kommer konsekvenserna i nollalternativet att jämföras med konsekvenserna 
för den planerade verksamheten. 
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4.3 Alternativ lokalisering 
Hexicon har låtit genomföra en lokaliseringsutredning som utvärderat ett stort antal 
platser där anslutning av producerad el kan ske till elområde SE3 och SE4. I 
utvärderingen har hänsyn tagits till såväl tekniska parametrar som olika intressen i 
havsområdena. Parametrar som använts i utvärderingen är till exempel medelvind, 
batymetri, vattendjup, maringeologi, fartygstrafik, vrak och fiskeaktivitet. 
 
Med utgångspunkt från lokaliseringsutredningen har Hexicon identifierat ett antal 
platser där bolaget har för avsikt att fortsatt utreda och pröva möjligheterna att 
anlägga och driva vindkraftsparker. Det planerade vindkraftsområdet Dyning är en 
av dessa platser där goda möjligheter för en vindkraftspark har bedömts föreligga. 
Genom att använda sig av flytande fundament har därmed en plats valts där 
påverkan på botten blir så liten som möjligt jämfört med att använda sig av 
traditionella fasta bottenfundament. Alternativ lokalisering kommer att närmare 
beskrivas i MKB. 

4.4 Alternativ utformning 
En alternativ utformning av vindkraftsparken kan vara att anlägga flera mindre verk 
än de planerade. Ett mindre verk genererar mindre elproduktion varför flera verk 
då är nödvändiga för att uppnå samma kapacitet. Genom att anlägga flera verk 
förväntas ytan som behöver tas i anspråk bli större och därmed påverka fler 
intressen. Alternativ utformning och storlek på vindkraftsparken kommer att 
belysas i MKB. 
 
Med en traditionell utformning av havsbaserade vindkraftverk med 
bottenfundament skulle parken behöva anläggas på grundare vatten, det vill säga 
närmare kusten. Detta alternativ bedöms generellt påverka bland annat friluftsliv 
och naturmiljön i större utsträckning än föreslagen utformning. 

5. Planförhållanden  

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på havsplaner som ska ge 
vägledning om hur havsområden i Sverige ska användas. Planerna syftar till att 
styra mot den framtida användning som lämpar sig bäst för de olika områdena. 
Planerna redovisades till regeringen i slutet av 2019 och förväntas fastställas av 
regeringen under 2021. 
 
Av det förslag till havsplan som tagits fram för ”Utsjöområde väst Orust” är den 

planerade vindkraftsparken belägen inom två områden (V331 och V348) där 
generell användning anges, se Figur 10. Generell användning innebär att ingen 
särskild användning har företräde. Områdena innehåller dock riksintressen för 
sjöfart och yrkesfiske vilket finns beskrivet i kapitel 7.1. Område V348 är enligt 
havsplanen även utpekat med särskild hänsyn till höga naturvärden på grund av 
fiskleks- och däggdjursområde med särskilt hög miljöpåverkan.  
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Figur 10. Havsplanering och planerad vindkraftspark inom Utsjöområde väst 
Orust. 

6. Miljöförhållanden och avgränsning 

Nedan beskrivs relevanta miljömässiga och socioekonomiska parametrar för den 
planerade verksamheten samt den sakliga avgränsningen för planerad MKB-
process. Intressen som skulle kunna påverkas av vindkraften finns redovisade i 
Figur 11.  
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Figur 11. Intressen som skulle kunna påverkas av en vindkraftspark 

 
Påverkan på omgivande miljö under projektets anläggningsskede uppstår vid 
anläggningsarbeten som orsakar bland annat undervattensbuller och viss grumling 
i samband med nedläggning av kablar och förankring av flytande fundament. 
Anläggningsarbetet beräknas pågår under cirka två till tre år.  
 
Under driftskedet kommer påverkan uppstå till följd av miljörelaterad påverkan från 
vindkraftsparken samt genom det ianspråktagande av havsområdet den medför. 
Parken kommer att medföra ett visst hinder för sjötrafik och yrkesfiske. 
Naturvärden som kan påverkas kan till exempel vara luftburet buller och att 
rotorbladen utgör en fara för fåglar och fladdermöss. I samband med reparations- 
och underhållsarbeten kan viss påverkan uppstå. I avvecklingsskedet bedöms 
grumling och buller kunna uppkomma. 
 
En flytande vindkraftspark innebär mindre negativa effekter för vissa naturvärden. 
I och med att flytande fundament används istället för bottenmonterade fundament 
så bedöms positiva effekter kunna uppkomma för fisk, bottenfauna och marina 
däggdjur genom att området blir mindre stört genom minskad aktivitet av andra 
verksamheter. 
 
I kommande MKB avser Hexicon att närmare beskriva och utreda påverkan, effekter 
och konsekvenser från vindkraftsparken. Konsekvenserna bedöms utifrån nuläget 
men kommer också att jämföras mot ett så kallat nollalternativ, det vill säga 
situationen om planerad verksamhet inte genomförs. Konsekvenserna bedöms 
utifrån en skala från positivt till negativt. I MKB kommer även de åtgärder som 
planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa 
miljöeffekterna av verksamheten att beskrivas mer i detalj.  
 
Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det 
kan handla om att olika typer av effekter från en och samma verksamhet samverkar 
eller att effekter från olika verksamheter samverkar. Exempelvis kan andra 
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vindkraftsparker i närheten tillsammans med den planerade verksamheten påverka 
intressen på ett annat sätt en de enskilda verksamheterna var för sig. Annan 
verksamhet i området som kan bidra till kumulativa effekter är till exempel 
fartygstrafik och fiske. Kumulativa effekter, i form av tillståndsgivna verksamheter 
och åtgärder samt befintliga förhållanden, kommer beskrivas i kommande MKB. 

6.1 Riksintressen och områdesskydd  

6.1.1 Riksintresse Vindbruk 
Riksintresseområden för vindbruk har angetts av Energimyndigheten och regleras 
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Ett område av riksintresse för vindbruk ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningar för energiproduktionen. Inom riksintresse för vindbruk kan det finnas 
riksintressen för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Om 
dessa riksintressen är oförenliga ska försvarsintresset ges företräde enligt 3 kap 9-
10§ miljöbalken.  

6.1.1.1 Nulägesbeskrivning 
Det finns inga utpekade riksintressen med avseende på vindbruk i närheten av den 
planerade vindkraftsparken. Däremot finns sådana på Orust och fastlandet, se Figur 
12. 
 

 
Figur 12. Karta över riksintresse för vindbruk och den planerade vindkraftsparken. 
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6.1.1.2 Möjliga effekter 
De delar av planerad vindkraftspark som skulle kunna påverka ett riksintresse för 
vindbruk negativt är om anläggningsarbetena stör annan utbyggnad eller en 
existerande park. Några sådana effekter förutses inte. 

6.1.1.3 Avgränsning 
Områden av riksintresse för vindbruk kommer att redovisas i MKB men påverkan 
bedöms inte behöva redovisas. 

6.1.2 Natura 2000 

6.1.2.1 Nulägesbeskrivning 
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. Natura 2000-områden kan utses med utgångspunkt från 
endera av EU:s två naturvårdsdirektiv, Fågeldirektivet respektive Art- och 
Habitatdirektivet. Områden som utses för att uppfylla Fågeldirektivet kallas SPA 
(Special Protected Area). Skyddsområden som definieras utifrån Art- och 
Habitatdirektivets kriterier benämns SCI (Sites of Community Importance). 
 
I Figur 13 visas Natura 2000 områden i närheten av planerad vindkraftspark. De 
två större Natura 2000-områdena Bratten och Skagens Gren og Skagerrak 
presenteras utförligare nedan. Vidare finns flera andra Natura 2000-områden längs 
kusten däribland Måseskär (SE0520058) som ligger cirka 25 km från den planerade 
vindkraftsparken. Måseskär är ett SCI-område som är utpekat för naturtypen rev 
samt knubbsäl. 
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Figur 13. Natura 2000-områden i närheten av planerad vindkraftspark. Bratten är 
området norr om parken och Skagens Gren og Skagerak är beläget sydväst om 
parken. 

 
Bratten 
Bratten (SE0520189) är ett Natura 2000-område som ligger strax norr om den 
planerade vindkraftsparken. Området är ett utpekat SCI-område och även ett 
skyddat område enligt OSPAR, ett så kallat MPA (Marine Protected Area), se avsnitt 
6.1.9. Utpekade naturtyper utifrån Habitatdirektivet är rev (1170) samt bubbelrev 
och undervattenskratrar (pockmarks) (1180). Bevarandeplanen för området gäller 
för både Natura 2000 och OSPAR (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017a). De 
främsta bevarandevärdena i Bratten är enligt bevarandeplanen de djupa 
revmiljöerna (1170) som består av block och hällar med förekomst av hornkoraller, 
större svampdjur och för Sverige många sällsynta eller ovanliga arter. Har finns 
också s.k. ”pockmarks” (1180), skapade av metangas från havsbotten och där berg 

och block kommit i dagen. Genom att inkludera mjukbottnarna i området kan också 
prioriterade naturtyper enligt OSPAR skyddas. I området finns också flera 
broskfiskar som finns upptagna på OSPARS lista över hotade och/eller minskande 
arter, se avsnitt 6.1.9. 
 
Skagens Gren og Skagerrak 
Natura 2000-området Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112) ligger inom danskt 
vatten ca 500 m från det planerade vindkraftsparken. Området är ett SCI-område. 
Den största delen av Natura 2000-området ligger till havs men en liten del finns 
också på land (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016). I Tabell 4 
anges utpekade arter och naturtyper inom området. Endast naturtypen sandbankar 
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(1110) finns i havet medan resten av naturtyperna i Tabell 4 hittas på land. Natura 
2000-området är överlappande med ett MPA inom OSPAR:s nätverk av skyddade 
områden, se avsnitt 6.1.9. 
 

Tabell 4. Utpekade art och naturtyper i Natura 2000-området Skagens Gren og 
Skagerrak. 

Naturtyper Naturtyper Arter 
Sandbankar (1110) Fördyner (2110) Tumlare (1351) 
Vita dyner (2120) Grå dyner (2130)  
Risdyner (2140) Havtornsdyn (2160)  
Sandvidedyner (2170) Trädklädda dyner 

(2180) 
 

Dynvåtmarker (2190) Naturligt näringsrika 
sjöar (3150) 

 

Myrsjöar (3160) Mindre vattendrag 
(3260) 

 

6.1.2.2 Möjliga effekter 
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i 
vattenkvalitén på grund av suspenderat sediment, sedimentation och frisättning av 
föroreningar vilket kan påverka vissa av de utpekade naturtyperna och arterna. 
 
Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer av 
undervattensbuller kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de 
ljudnivåer som kommer från ett vindkraftverk under driftskedet. Undervattensbuller 
skulle eventuellt kunna påverka utpekade arter inom Natura 2000-områdena. 

6.1.2.3 Avgränsning 
Förutom Bratten och Skagens Gren og Skagerrak bedöms ingen påverkan 
uppkomma på de utpekade arter och naturtyperna i övriga Natura-2000 områden 
eftersom de är belägna på långt avstånd från vindkraftsparken. Natura 2000-
områden på land kommer inte att påverkas av den planerade vindkraftsparken. 
 
Natura 2000-områden Bratten och Skagens Gren og Skagerrak har skyddade 
habitat som inte bedöms påverkas av vindkraftsparken. I den inledande 
bedömningen bedöms därmed ingen prövning enligt 7 kap 28a§ i miljöbalken 
krävas. Möjliga effekter på arter och naturtyper på området kommer dock att 
utredas vidare och bedömas i MKB. 

6.1.3 Riksintresse Naturvård och skyddade områden 

6.1.3.1 Nulägesbeskrivning 
Det finns flera riksintressen naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken längs med 
svenska kusten. Riksintresset Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård 
utgörs av skärgårds- och odlingslandskap och ligger knappt 3 mil öster om 
vindkraftsparken. En av intressets värden är områdets alla öar och skär som är 
viktiga för säl och sjöfågel. 
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Figur 14. Riksintresse naturvård och naturreservat. 

6.1.3.2 Möjliga effekter 
Det närmaste riksintresset för naturvård och naturreservat i vattnet ligger på ett så 
pass stort avstånd att ingen påverkan kommer uppkomma från exempelvis 
suspenderat sediment, sedimentation och frisättning av föroreningar. Riksintresset 
för naturvård och naturreservat på land kommer inte att påverkas av den planerade 
vindkraftsparken. 

6.1.3.3 Avgränsning 
Områden av riksintresse för naturvård och naturreservat kommer att redovisas i 
MKB men påverkan bedöms inte behöva redovisas. 

6.1.4 Riksintresse Kulturmiljö  
Riksintressen för kulturmiljövården har angetts av Riksantikvarieämbetet och 
regleras enligt 3 kap § 6 miljöbalken. Ett område av riksintresse är en kulturmiljö 
som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövård ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada kulturmiljön. 

6.1.4.1 Nulägesbeskrivning 
Vid planerat vindkraftsområde finns det inga riksintressen för kulturmiljövård enligt 
3 kap § 6 miljöbalken. Det närmsta utpekade riksintresset för kulturmiljövård ligger 
knappt 3 mil öster om den planerade vindkraftsparken. Området heter ”Nordvästra 
Orustskärgården”. Fiskelägen, Måseskärs fyrplats och industriella lämningar från 
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sillperioderna visar hur människan nyttjat skärgården framförallt från 1500-talet 
och framåt i det utpekade området. 

6.1.4.2 Möjliga effekter 
De delar av en vindkraftspark som på något sätt skulle kunna påverka ett 
riksintresse för kulturmiljö negativt är anläggning av exportkabeln. Samrådet 
omfattar dock inte anläggning av en exportkabel.  

6.1.4.3 Avgränsning 
Områden av riksintresse för kulturmiljö kommer att redovisas i MKB men påverkan 
bedöms inte behöva redovisas. 

6.1.5 Riksintresse Friluftsliv 

6.1.5.1 Nulägesbeskrivning 
Det finns utpekade riksintressen för det rörliga friluftslivet, vilka visas i Figur 15. 
Riksintressena omfattar skärgårdarna utmed den svenska västkusten. 
 

 
Figur 15. Riksintressen för rörligt friluftsliv. 

6.1.5.2 Möjliga effekter 
Varken anläggning eller drift av vindkraftsparken innebär något intrång i 
riksintressena för friluftslivet utöver den visuella påverkan. Genom att använda sig 
av flytande fundament kan parken placeras på djupa vatten på ett stort avstånd 
från land jämfört med bottenmonterade vindkraftsverk. Vid vissa väderförhållanden 
kommer dock parken att vara synlig från platser inom riksintresseområdena, särskilt 
i det yttre kustbandet, se vidare avsnitt 6.10 och bilaga.  



 
  

 

24  

6.1.5.3 Avgränsning 
Områden av riksintresse för friluftsliv kommer att redovisas i MKB men avseende 
påverkan är det endast den visuella effekten från vindkraftsparken under drift som 
kommer att behandlas. 

6.1.6 Riksintresse Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvaret regleras i 3 kapitlet 9 § miljöbalken. Riksintressen 
för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas, dels 
riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas. Riksintressen för 
totalförsvarets militära del innefattar bland annat skjut- och övningsfält, flygplaster, 
sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Dessa utgör enligt 
Försvarsmakten en grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga 
förband.  

6.1.6.1 Nulägesbeskrivning 
Nedan redovisas endast de områden av betydelse, samt dess tillhörande 
påverkansområde, som till följd av sekretess inte kan redovisas, se Figur 16. Det 
finns ett utpekat riksintresse för försvaret öster om den planerade vindkraftsparken. 
Det är utpekat som ett sjöövningsområde, (märkt TM0308 Skagen). Övningar och 
utbildning för väpnad strid måste kunna genomföras utan störningar av såväl 
fysiska som tekniska hinder anger Försvarsmakten i sin beskrivning av 
sjöövningsområde. 
 

 
Figur 16. Karta över riksintressen för totalförsvaret i närheten av planerad 
vindkraftspark. 
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6.1.6.2 Möjliga effekter 
Vindkraftsområdet kan komma i konflikt med militära intressen. För 
sekretessbelagda intressen är det inte möjligt att uttala sig om eventuella effekter. 
En dialog och samråd kommer att föras med Försvarsmakten. 

6.1.6.3 Avgränsning 
Omfattning av utredningar av påverkan på militära intressen behöver avgränsas i 
samråd med Försvarsmakten. I det fall det bedöms kunna uppstå effekter kommer 
dessa att redovisas i MKB. 

6.1.7 Riksintresse Yrkesfiske  
Riksintresse för yrkesfisket regleras i 3 kap 5 § miljöbalken och pekas ut av Havs- 
och vattenmyndigheten. Vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 
vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. En viktig förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas 
inom ett avgränsat havsområde är att det finns hamnar som kan tillhandahålla 
service till fiskefartygen samt att det finns landningsmöjligheter. De viktigaste 
hemma- och/eller angöringshamnarna bedöms också utgöra riksintresse för 
yrkesfisket. 

6.1.7.1 Nulägesbeskrivning 
Den planerade vindkraftsparken ligger till stor del inom ett utpekat riksintresse för 
yrkesfiske, Norra Skagerrak utsjöområde, se Figur 17. Området är ett utpekat 
fångstområde för räka (Fiskeriverket, 2006). Söder om den planerade 
vindkraftsparken ligger ytterligare ett fångstområde, Södra Skagerrak utsjöområde, 
som är utpekat för havskräfta, torsk och ”flatfisk m.fl. bottenfiskar” (Fiskeriverket, 
2006). Cirka 21 km öster om den planerade vindkraftsparken ligger ytterligare ett 
riksintresse för yrkesfiske, Norra Skagerraks trålgränsområde, som är ett 
fångstområde för räka och havskräfta (Fiskeriverket, 2006). 
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Figur 17. Riksintresse för yrkesfiske och den planerade vindkraftsparken. 

6.1.7.2 Möjliga effekter 
Möjliga effekter på yrkesfisket beskrivs i avsnitt 6.12.2. De möjliga effekterna 
bedöms vara samma på yrkesfisket som för riksintresset yrkesfiske under 
anläggning och drift. 

6.1.7.3 Avgränsning 
Eventuell skada på riksintresset yrkesfiske under anläggning och drift kommer att 
utredas vidare och beskrivas i kommande MKB. 

6.1.8 Riksintresse Kommunikationer  
Trafikverket pekar ut de hamnar och farleder, samt områden i övrigt, som har 
sådana speciella funktioner för sjötransportsystemet att de mark- och 
vattenområden som berörs bedöms vara av riksintresse för 
kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. 

6.1.8.1 Nulägesbeskrivning 
Det finns ett riksintresse för sjöfarten som leder genom planerad vindkraftspark. 
Det sträcker sig från Skagen till Oslofjorden och har sjövägsnummer 13 med ett 
skyddat djup på 19 m och en skydda höjd på 75 m. I höjd med den planerade 
vindkraftsparken sträcker sig även ett riksintresse för sjöfart från Skagen till 
Brofjorden (sjövägsnummer 14).  
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Figur 18. Riksintresse för sjöfart och farleder tillsammans med den planerade 
vindkraftsparken. 

6.1.8.2 Möjliga effekter 
Vindkraftsparken behöver utformas så att påverkan blir så liten som möjligt på 
sjöfarten. För att göra detta kan det vara aktuellt att inom området till exempel 
endast anlägga internkablar i riksintressen för sjöfart. Parkens utformning behöver 
fortsatt diskuteras med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 
 
Eventuella störningar på befintlig utmärkning (bojar, fyrar eller annan utmärkning) 
för sjöfarten måste utredas, exempelvis om hinderljusen kan störa fyrljus eller om 
torn skymmer utmärkningen eller stör radar. 

6.1.8.3 Avgränsning 
Påverkan på riksintresset för sjöfart samt en riskanalys för sjöfarten kommer att 
utredas och beskrivas i MKB. 

6.1.9 Internationellt skydd  

6.1.9.1 Nulägesbeskrivning 
Strax intill den planerade vindkraftsparken ligger två MPA (Marine Protected Areas) 
utpekade i OSPAR:s nätverk för att skydda och bevara arter, habitat och ekosystem 
i den marina miljön. Dessa MPA-områden överlappar de två Natura 2000-områdena 
Bratten och Skagens Gren og Skagerrak i Danmark, se avsnitt 6.1.2. Tabell 5 visar 
utpekade arter och habitat enligt OSPAR inom de två områdena. Figur 19 visar 
närliggande MPA ingående i OSPAR:s nätverk. 
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Tabell 5 Utpekade arter och habitat enligt OSPAR inom Bratten (OSPAR, 2021a) 
och Skagens Gren og Skagerrak (OSPAR, 2021b). 

Bratten Skagens Gren og Skagerrak 
Ål (Anguilla anguilla) Tumlare (Phocoena phocoena) 
Torsk (Gadus morhua)  
Håbrand (Lamna nasus)  
Slätrocka (Dipturus batis)  
Pigghaj (Squalus acanthias)  
Tumlare (Phocoena phocoena)  
Deep sea sponge aggregation  
Colonies of pennatules and burrowing 
megafauna 

 

Soft coral gardens  
 

 
Figur 19. MPA områden i närheten av vindkraftsparken. 

 
Inga världsarv eller biosfärsområden enligt Unesco eller andra områden med 
internationell skyddsstatus finns vid den planerade vindkraftsparken. IBA-områden 
(Important Bird and Biodiversity Areas) redovisas i avsnitt 6.7. 

6.1.9.2 Möjliga effekter 
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i 
vattenkvalitén på grund av resuspenderat sediment, sedimentation och frisättning 
av föroreningar vilket kan påverka utpekade habitat och arter. 
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Det är framförallt under anläggningen som högre ljudnivåer av undervattensbuller 
kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de ljudnivåer som kommer 
från ett vindkraftverk under driftskedet. Undervattensbuller skulle eventuellt kunna 
påverka vissa utpekade arter inom MPA-områdena. 
 
Under våren 2021 samråder Danmark om utökat striktare marint skydd i bland 
annat Skagerrak. Vissa föreslagna områden med utökat skydd ligger inom Natura 
2000-området Skagen og Gren. Skyddet kan innebära att fiske i områdena helt 
förbjuds. 

6.1.9.3 Avgränsning 
Förutom Bratten och Skagens Gren og Skagerrak, är avstånden till övriga MPA-
områden så stora att ingen påverkan kommer att ske på dessa områden från 
exempelvis suspenderat sediment, undervattensbuller, sedimentation och 
frisättning av föroreningar. 
 
Konsekvenser av möjliga effekter på utpekade arter och habitat inom MPA-
områdena Bratten och Skagens Gren og Skagerrak kommer att utredas vidare och 
bedöms i MKB. 

6.2 Djupförhållanden och hydrologi  
Skagerrak är en del av Nordsjön som står i förbindelse till Atlanten. Kattegatt ligger 
söder om Skagerrak och står i förbindelse med Östersjön över Bält och Öresund. 
Djupen i den planerade vindkraftsparken varierar mellan 182-432 m.  
 
I Skagerrak finns det flera permanenta strömmar, se Figur 20. Längs den svenska 
västkusten strömmar ett ytligt Östersjövattnet norrut i den Baltiska strömmen. 
Strömmen förstärks av inflöden av sötvatten från land främst från Göta och Nordre 
älv. Längs norska kusten får strömmen påfyllning av i första hand av älven Glomma 
och kallas här Norska kustströmmen. Längs den danska Nordsjökusten har den 
Jutska strömmen en västlig riktning. Vid Skagen släpper den från land och strömmar 
oftast österut mot den svenska västkusten där den blandas med och förstärker den 
Baltiska strömmen (SMHI, 2011). Den Jutska strömmen kan beroende på 
vindstyrka och vindriktning från Skagen gå åt olika håll. Den kan tränga in i 
Kattegatt, fortsätta mot den svenska västkusten eller böja av nordost mot 
Väderöarna (Fonselius, 1990). Parallellt med Jutska strömmen rinner en ytström 
med atlantiskt vatten, Atlantströmmen, en del av Golfströmmen. Golfströmmen är 
en nordostgående ström genom Atlanten som transporterar med sig varmare vatten 
till bland annat Nordsjön. På västkusten finns också regelbundna tidvattenströmmar 
som ömsom förstärker den nordgående strömmen ömsom försvagar den (SMHI, 
2011). 
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Figur 20. Strömmar i Skagerrak och plats för planerad vindkraftspark. Karta 
baserad på SMHI (2011). 

 
Språngskikt är en skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor som inte 
blandas med varandra pga. salthalt- och temperaturskillnader (densitetskillnader). 
Ett språngskikt som beror av skillnader i salthalt kallas haloklin och om 
språngskiktet beror av en temperaturskillnad kallas det termoklin. Haloklinen i 
Skagerrak bildas av skillnaderna i salthalt mellan den Baltiska strömmen som lägger 
sig ovanpå det inkommande saltare nordsjövattnet. Den Jutska strömmen bildar 
också en haloklin då sötvatten blandas in när den rör sig längs kusten vilket gör att 
den lägger sig ovanpå det saltare nordsjövattnet. I övriga delar av Skagerrak finns 
det ingen utpräglad haloklin. Under sommaren bildas en termoklin i vattenmassan. 
Den är inte tillräckligt stark för att tränga igenom den Baltiska strömmen men övriga 
delar av Skagerrak kan den beroende på sommarens längd och intensitet 
förekomma ned till ett djup på cirka 30 m. Under vintern försvinner termoklinen och 
det är samma temperatur i hela vattenmassan, eller ned till där en haloklin påträffas 
(Fonselius, 1990). 
 
Salthalten i ytvattnet är starkt påverkat av framförallt den Baltiska strömmen. Tidvis 
kan den Baltiska strömmen breda ut sig över hela Skagerraks yta. I Skagerraks 
djupvatten är saltförhållandena närmast oceaniska och närmar sig 35 psu vilket inte 
skiljer sig från Nordsjöns vatten (Fonselius, 1990). 



 
  

 

31  

6.3 Sediment och föroreningar  
Enligt SGU utgörs bottensubstratet i området av postglacial lera, gyttjelera och 
lergyttja. SGU har några provtagningspunkter i aktuellt område där analys med 
avseende på metaller och organiska föroreningar har genomförts (Figur 21). De 
provsvar som använts kommer från provpunkterna 07A0078, 08V0001, 08V0002, 
08V0003, 08V004, 08V005, 08A0084, 08A0082 och 07A0077 för metaller och 
punkterna 07A0078, 08V005 och 08A0094 för organiska föroreningar. 
 
Baserat på de analyser som genomförts i området kan konstateras att sedimenten 
troligen inte innehåller föroreningar av särskild betydelse. Proverna i 
vindkraftsområdet visar dock halter av krom motsvarande klass 4 och 5 
(Naturvårdsverket, 1999) men dessa prover är tagna i början av 90-talet. De kan 
ha utförts med annan analysmetod varför de ej behöver vara vägledande. Klass 4 
och klass 5 betyder att halterna har stor avvikelse eller mycket stor avvikelse från 
framtagna jämförvärden. De övriga analyserade metallerna och de organiska 
föroreningarna motsvarar halter i klass 1-3 (mycket låga till måttligt höga halter). 
 

 
Figur 21 SGU:s provtagningspunkter i området med avseende på metaller 
respektive organiska föroreningar. 

 
En del av bottnarna är klassade som ackumulationsbottnar av SGU. På dessa 
bottnar sker en kontinuerlig ackumulation av finkornigt sedimentmaterial. En 
ackumulationsbotten skiljer sig från transport och erosionsbottnar med avseende 
på egenskaper som kornstorlek, lerhalt, total organisk kolhalt och 
redoxförhållanden. Ackumulationsbottnarna består av finmaterial som lera och 
lergyttja och har hög vattenhalt. Dessa bottnar innehåller även naturligt hög halt 
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organiskt material. Hög halt av organiskt material kräver mycket syrgas vid 
nedbrytningsprocesserna vilket innebär att områden oftast är anoxiska från ytan 
eller strax under. Dessa områden kan även innehålla föroreningar i högre 
utsträckning. Utifrån analyserna som SGU redovisat kan den planerade 
vindkraftsparken ligga i ett område med ackumulationsbotten, det behöver dock 
utredas vidare då det inte är entydigt.  
 
Under anläggningsskedet kan sediment frigöras och spridas i vattenmassan 
(grumling). Om sedimenten är förorenade kan detta bidra till en ökad 
föroreningsspridning i närområdet. Effekterna av grumling bedöms dock bli 
begränsade då det inte sker en fast installation utan enbart ankringsmetoder som 
beskrivet i kapitel 3. 

6.4 Bottenvegetation- och bottenfauna 

6.4.1 Nulägesbeskrivning 
Bottenvegetation 

Bottenvegetation består normalt av makroalger och olika typer av sjögräs. 
Vegetationens utbredning är dock beroende av tillgång till ljus för fotosyntesen. 
Eftersom det planerade projektområdet ligger på över 100 m djup bedöms ingen 
bottenvegetation finnas i området. 
 
Bottenfauna 

Den bentiska faunan utgörs av ryggradslösa arter som finns på (epifauna) och i 
(infauna) havsbottnen. I begreppet bottenfauna ingår också skaldjur, ett namn som 
används inom exempelvis fiskenäringen för att beskriva ryggradslösa djur med 
exoskelett, som till exempel olika arter av kräftdjur. Hur artsammansättningen av 
bottenfaunan ser ut beror på typ av bottensediment, salthalt, syresättning, tillgång 
till organiskt material osv. Enligt SGU, se avsnitt 6.3, utgörs bottensedimentet vid 
planerad vindkraftspark av framförallt lera, det vill säga mjukbotten. Det går inte 
att utesluta att det finns platser mindre platser med hårdbotten i form av 
stenar/block eller eventuellt berg i dagen. Utöver de naturligt styrande faktorerna 
för artsammansättningen har den antropogena påverkan i form av bottentrålning 
betydelse för hur bottenfaunan ser ut. 
 
Flera undersökningar har gjorts i och kring den planerade vindkraftsparken 
(Karlsson, Berggren, Lundin, & Sundin, 2014; Länsstyrelserna Västra Götaland, 
Halland och Skåne, 2016; Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2017b). På 
mjukbottnarna har olika arter av sjöpennor, cylinderrosor, ormstjärnor, sjöborrar, 
havsborstmaskar, snäckor osv påträffats. Här kan man också påträffa de viktiga 
kommersiella arterna av bottenfaunan som nordhavsräka (Pandalus borealis) och 
havskräfta (Nephrops norvegicus). På en eventuell hårdbotten i området återfinns 
arter i form av olika nässeldjur som ex. dödmanshand (Alcyonium digitatum) och 
bägarkorall (Caryophyllia smithii), olika mossdjur, svampdjur, sjöborrar, 
ormstjärnor, osv. 
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I svenska artprojektets marina inventering har bottenprovtagningar genomförts 
inom den planerade vindkraftsparken (Karlsson, Berggren, Lundin, & Sundin, 2014). 
Rödlistade arter som påträffades vid provtagningen visas i Tabell 6. 
 

Tabell 6. Rödlistade arter (SLU Artdatabanken, 2021b) som påträffades i 
bottenfaunaprov från området för den planerade vindkraftsparken (Karlsson, 
Berggren, Lundin, & Sundin, 2014) . 

Arter Rödlistning  
Sköldormstjärna (Amphilepis norvegica) Nära hotad (NT) 
Skaftmussla (Nuculana pernula) Sårbar (VU) 
Större piprensare (Funiculina quadrangularis) Sårbar (VU) 
Stylatula elegans Sårbar (VU) 
Ögonfranstrollhummer (Munida sarsi) Sårbar (VU) 
Virgularia tuberculata Sårbar (VU) 
Entalina tetragona Nära hotad (NT) 
Andromedasjöstjärna (Psilaster andromeda) Nära hotad (NT) 

6.4.2 Möjliga effekter 
Under anläggning av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i 
bottenfaunans habitat på grund av suspenderat sediment, sedimentation och 
frisättning av föroreningar. 
 
Habitatet för bottenfaunan kommer att påverkas där vindkraftverken och 
internkabelnätverk vilket medför direkt ianspråktagande av havsbotten. Tillförsel av 
hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan ge upphov till ökad 
artdiversiteten lokalt.  

6.4.3 Avgränsning 
Påverkan på bottenvegetation kommer inte att bedömas i MKB då makroalger eller 
sjögräs inte finns inom den planerade vindkraftsparken. Effekter av eventuell påväxt 
på fundamenten kan komma att bedömas. 
 
Påverkan på bottenfauna kommer att bedömas i MKB. 

6.5 Fisk 

6.5.1 Nulägesbeskrivning 
I Skagerraks djupvatten är förhållandena oceaniska med höga salthalter, se avsnitt 
6.2, vilket innebär att många marina fiskarter kan påträffas i projektområdet. I 
Skagerrak finns cirka 100 fiskarter med stadigvarande förekomst, av vilka många 
är relativt sällsynta. Därtill kommer fiskarter med mer sydlig utbredning, som 
påträffas mer eller mindre regelbundet. Även enstaka arter med mer nordlig 
utredning kan förekomma. Sammantaget kan över 170 fiskarter påträffas i 
Skagerrak (Kullander, Nyman, Jilg, & Delling, 2012). 
 
Vilka bottenlevande fiskar som förekommer i området för den planerade 
vindkraftsparken beror till stor del på bottensubstratet. Enligt SGU, se avsnitt 7.3, 
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utgörs bottensedimentet i området framförallt av lera, dvs. mjukbotten. Det går 
emellertid inte att utesluta att det även finns inslag av hårdbotten i form av 
stenar/block eller berg i dagen. På mjukbottnarna kan arter som rödtunga 
(Glyptocephalus cynoglossus), rödspätta (Pleuronectes platessa) och slätvar 
(Scophthalmus rhombus) påträffas. På eventuella hårdbottnar kan arter så som 
långa (Molva molva) och havskatt (Anarhichas lupus) påträffas. 
 
Fiskarter som torsk (Gadus morhua) eller taggmakrill (Trachurus trachurus) lever 
nära botten. Andra fiskarter lever pelagiskt som ex. sill (Clupea harengus), skarpsill 
(Sprattus sprattus), kolja (Melanogrammus aeglefinus) och gråsej (Pollachius 

virens). 

6.5.2 Möjliga effekter 
Under anläggningen av den planerade vindkraftsparken kan förändringar uppstå i 
vattenkvalitén på grund av suspenderat sediment och frisättning av föroreningar 
vilket kan påverka fiskens beteende på olika sätt. 
 
Vindkraftverkens ianspråktagande av havsbotten kan också påverka fiskarnas 
habitat. Tillförsel av hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan eventuellt 
medföra att fiskarter associerade med hårdbotten ökar lokalt i området. 
 
Undervattensbuller kan orsak beteendeförändringar, skador och i värsta fall 
mortalitet hos fisk. Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer 
av undervattensbuller kan uppkomma. Ljud från fartygstrafik överstiger ofta de 
ljudnivåer som kommer från vindkraftverk under driftskedet. 
 
Runt elkablar uppstår elektromagnetiska fält (EMF) där det magnetiska fältet 
eventuellt kan påverka ål (Anguilla anguilla). Ålen använder sig av jordens 
magnetiska fält för att kunna navigera över stora ytor till Sargassohavet där de 
leker. Magnetfältet runt elkabeln sjunker mycket snabbt med avståndet och redan 
efter någon meter är styrkan noll. Elkablarna skulle därför kunna påverka ålens 
förmåga att orientera sig efter det jordmagnetiska fältet och fördröja vandringen 
för ålen vilket medför en ökad energiförbrukning (Lagenfelt, Andersson, & 
Westerberg, 2012). Studier har dock visat att det magnetiska fältet som uppstår 
kring elkablarna inte påverkar ålens vandring (Westerberg, Lagenfelt, Andersson, 
Wahlberg, & Sparrevik, 2006), vilket också stöds av laboratoriestudier där 
magnetfält på 95 μT (50 Hz)1 inte uppvisade några effekter på ålens simbeteende 
(CSA, 2019). Ålen tar inte den snabbaste vägen till Saragasso havet för att leka. 
Vandringen tar 1-3 år med en hastighet på 3-47 km/dag och i perioder vandrar de 
i motsatt riktning (Righton, o.a., 2016). 
 
Vindkraftsverken bidrar till att skapa skuggor i dess närområde. Skuggor bildas av 
verken i sig men även av rotorbladen som rör sig beroende av vindhastigheten. 
Dessa olika typer av skuggor kan påverka fisk i närområdet. 

 
1 I jämförelse är styrkan på jordens statiska magnetfält cirka 50 μT. 
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6.5.3 Avgränsning 
Ingen påverkan av betydelse bedöms uppkomma på ålens vandring och därför 
kommer magnetiska fältets påverkan på ål inte vidare bedömas i MKB. 
 
Konsekvenser av möjliga effekter på fisk under anläggning och drift kommer utredas 
och bedömas i den kommande MKB. 

6.6 Marina däggdjur  

6.6.1 Nulägesbeskrivning 
Tumlare och sälar är de enda stationära marina däggdjuren i Skagerrak.  
 
Tumlare  

Tumlaren (Phocoena phocoena) är listad i bilaga II och IV i art- och habitatdirektivet 
vilket innebär att tumlaren ska upprätthålla gynnsam bevarandestatus och att 
särskilda bevarandeområden (Natura 2000) ska upprättas för arten. Det närmsta 
Natura 2000-området i relation till den planerade vindparken med skydd för tumlare 
är det danska området Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112), cirka 0,5 km från 
parken. Längst med Sveriges västkust finns även Natura 2000-området 
Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170), ca 37 km från det planerade 
parkområdet, där tumlare också är en utpekad art. 
 
I svenska vatten förekommer tumlare i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Till följd 
av det vetenskapliga projektet SAMBAH (Statisk akustisk övervakning av tumlare i 
Östersjön) (SAMBAH, 2016) har förekomsten av tumlare i dessa vatten blivit bättre 
känd och visat att det rör sig om tre skilda populationer med begränsat genetiskt 
utbyte: Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Nordsjöpopulationen. 
Tumlarna i Skagerrak är en del av Nordsjöpopulationen och är klassad som 
livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan 2020. 
 
Tumlarna i Skagerrak (Skagerrakpopulationen) uppehåller sig i på olika platser 
beroende på säsongen, se Figur 22, där de från vår/sommar till höst/vinter rör sig 
väster ut mot Nordsjön (Sveegaard, Teilmann, Tougaard, & Dietz, 2011). 
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Figur 22. Distributionen av tumlare beroende på säsong där: A – vår, B – sommar, 
C – höst och D – vinter. Skagerrakpopulationen är markerad i kartan men en blå 
färg och Bälthavspopulationen med en grön färg. Kartorna visar en 
kärnområdesanalys där tätheten av tumlarna har delats i olika områden där den 
mörkare färgen indikerar en högre täthet. Områden med hög täthet är markerade 
med svart kontur. Figuren är hämtad från Sveegaard, Teilmann, Tougaard, & 
Dietz (2011). 

 
Sälar  

Både knubbsäl (Phoca vitulina) och gråsäl (Halichoerus grypus) förekommer i 
Västerhavet och är listade i bilaga II i habitatdirektivet. Arterna är enligt svenska 
rödlistan 2020 listade som livskraftiga (LC). Den största utbredningen av gråsäl 
längs Sveriges kuster finns i Östersjön, endast enstaka individer av gråsäl 
förekommer längst med västkusten. Att arterna finns upptagna i direktivets bilaga 
II innebär att särskilda bevarandeområden (Natura 2000) ska upprättas. Knubbsäl 
finns även upptagen som skyddad art inom de svenska områdena: Gullmarsfjorden 
(SE0520171), Måseskär (SE0520058) och Pater Noster-skärgården (SE0520176) 
som alla ligger längst med Sveriges västkust cirka 25-30km från det planerade 
vindparksområdet. 
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Både gråsäl och knubbsäl uppehåller sig huvudsakligen i kustnära områden där det 
finns tillgång till större ytor med grunda bottnar där de födosöker ned till ca 40-50 
m djup (SLU Artdatabanken, 2021a). Någon omfattande förekomst av säl är inte 
sannolik inom det planerade vindparkområdet där vattendjupet uppgår till 182-432 
m. 

6.6.2 Möjliga effekter 
Påverkan på marina däggdjur är främst kopplat till undervattensljud under 
anläggningsskedet. Vid anläggning och avveckling av havsbaserad vindkraft bör 
känsliga reproduktionsperioder för marina arter undvikas. Motsvarande 
hänsynstagande kan behövas i viktiga uppväxt- och parningsområden, eller 
känsliga miljöer såsom utsjöbankar med höga naturvärden. Ljud från fartygstrafik 
överstiger ofta de ljudnivåer som uppkommer från vindkraftverk under driftskedet. 

6.6.3 Avgränsning 
Eftersom påverkan kan uppkomma under anläggningsfasen kommer marina 
däggdjur att behandlas vidare i MKB där ljud från anläggningsarbeten och vid drift 
kommer att utredas och beskrivas. 

6.7 Fåglar  

6.7.1 Nulägesbeskrivning 
Skagerrak hyser viktiga områden för fåglar vad gäller viloplatser, födosök, 
häckning, uppväxt och övervintring. Vissa arter uppehåller sig i Skagerrak under 
hela året medan andra flyttar till eller från området under vintern. Utbredningen av 
olika fågelarter i Skagerrak skiljer sig därför mycket mellan olika årstider.  
 
En stor del av den nordiska fågelfaunan består av flyttfåglar och dessa måste 
genomföra sina resor så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Därför följer 
många arter land eller kustlinjer så långt det går och undviker att flyga långa 
sträckor över öppet hav. 
 
De mest relevanta fågelområdena i Skagerrak, med avseende på planerad 
vindkraftspark, finns vid de utpekade IBA-områdena Skagerrak-Southwest Trench 
samt vid Skagen. Dessa två områden presenteras närmare nedan. 
 
IBA-områden 
BirdLifes IBA-program (Important Bird and Biodiversity Areas – IBA) har genererat 
ett världsomspännande nätverk av viktiga områden för fåglar och biologisk 
mångfald. I många regioner har IBA-inventeringar använts för att identifiera 
potentiella Ramsarområden och Natura 2000-områden (SPA) enligt EU:s 
fågeldirektiv. I Figur 23 visas IBA i närområdet till den planerade vindkraftsparken. 
 
Skagerrak-Southwest Norwegian trench (DK121) 
IBA-området Figur 23 utgörs av 1 600 000 hektar i Sverige, Danmark och Norge. 
Området är viktigt för pelagiska arter såsom havssula, gråtrut, sillgrissla, tordmule, 
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alkekung och storlabb (Tabell 7) (BirdLife International, 2021b). Gällande alkekung 
visar beräkningar på att cirka 25% av den biogoegrafiska populationen använder 
området som övervintringsplats (Skov, Durinck, Leopold, & Tasker, 1995). 
 
Skagen (DK125) 
Består av 1 800 hektar i spetsen på halvön Skagen. Området är en mycket viktig 
flaskhals för bland annat flyttande rovfåglar (BirdLife International, 2021a). Många 
rovfåglar, men även andra artgrupper, tar den kortaste sträckan över öppet hav 
som möjligt, därav hamnar många vid Skagens spets under flyttningen innan de 
flyger till/från övriga nordiska länder. 
 

 
Figur 23. IBA-områdena Skagerrak-Southwest Norwegian trench och Skagen 
intolkat i karta tillsammans med Natura 2000-områden och vindkraftsparken.  
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Tabell 7. Tabell över utpekade arter i IBA-området Skagerrak-Southwest 
Norwegian trench, sydväst om Lysekil (BirdLife International, 2021b; Skov, 
Durinck, Leopold, & Tasker, 1995). 

Art Period Genomsnittlig 
population (1980-
1993) 

% av den 
biogeografiska 
populationen 

Havssula Vinter 14 000 3,0 
Storlabb Flyttning 3 300 11,8 
Gråtrut Vinter 32 000 1,2 
Tordmule Vinter 45 000 4,5 
Alkekung Vinter 705 000 25,6 
Sillgrissla Icke häckningstid 46 300 1,2 

6.7.2 Möjliga effekter 
Under anläggningsskedet kan arbeten på havsbotten medföra att sediment rörs upp 
och sprids i vattenmassan vilket möjligen direkt eller indirekt påverka sjöfåglar som 
söker föda i vatten både direkt och indirekt. Den ökade fartygstrafiken och närvaron 
av anläggningsfartyg kan också orsaka tillfälliga visuella störningar och luftburet 
buller som kan störa fåglar i området.  
 
Under driftskedet föreligger följande potentiell påverkan vid en marin 
vindkraftspark: att fåglar kolliderar med vindkraftverk, att fåglar som undviker 
vindkraftverk stängs ute från födosöksområden samt barriäreffekter vilka uppstår 
när fåglar som undviker vindkraftverk ska passera området. 

6.7.3 Avgränsning 
Eftersom det finns risk för påverkan på fåglar under anläggnings- och driftskedet 
kommer konsekvenser för relevanta flytt- och sjöfåglar att behandlas i MKB.  

6.8 Fladdermöss  

6.8.1 Nulägesbeskrivning 
Fladdermöss representeras i Sverige av 19 arter, och det förekommer en stor 
variation i hur arterna är utspridda geografiskt i landet och hur de beter sig. Många 
arter gör förflyttningar under höst och vår men endast ett fåtal anses generellt 
lämna landet på hösten för att flytta till kontinenten. De arter som lämnar Sverige 
gör det ofta på samma sätt som fåglar, de följer land och kust så långt det är möjligt. 
Fladdermöss kan även jaga över havet, trots att de inte är under flyttning, vilket 
har observerats på flera platser.  
 
Samtliga fladdermusarter är fridlysta enligt Artskyddsförordningens § 4 vilket 
innebär ett generellt förbud mot att avsiktligt fånga, döda, skada eller störa djuren. 
Artskyddsförordningens förbud innefattar även skador på djurens livsmiljöer. Ett 
dussin av de svenska arterna är rödlistade enligt den svenska rödlistan. 
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6.8.2 Möjliga effekter 
Påverkan på fladdermöss till havs är främst kopplat till kollision med 
vindkraftverkens rotorblad eller att de sugs in bakom dem och då drabbas av inre 
blödningar som uppstår av tryckförändring. Risken att fladdermöss dödas av 
vindkraftverk varierar kraftigt mellan olika arter, där många sällan dödas medan 
andra är högriskarter. Bland högriskarterna finner man ofta de som jagar insekter 
högt över öppna områden, och med avseende på havsbaserad vindkraft, de arter 
som potentiellt har sina flyttningsvägar förbi området för planerad vindkraftspark.  

6.8.3 Avgränsning 
Eftersom det finns risk för påverkan på fladdermöss under framförallt driftskedet 
kommer denna aspekt att behandlas i MKB.  

6.9 Kulturmiljö/marinarkeologi 

6.9.1 Nulägesbeskrivning 
Kulturmiljö inkluderar värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar. Dessa finns 
registrerade i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. En genomgång av 
registrerade objekt via Länsstyrelsens kartdata visar att registrerade byggnader och 
sjöutmärkning i form av gammal kummel och båk finns närmare kusterna och inget 
finns registrerat så långt ut som vid vindkraftsparken. Marinarkeologi mer specifikt 
handlar om föremål och andra spår som människor har lämnat efter sig vid vatten 
– på havsbotten och i sjöar, vid stränder och på öar. I detta fall skulle det kunna 
vara aktuellt med förlista vrak. Data om marinarkeologi från Riksantikvarieämbetet 
inom det aktuella området visas i Figur 24. 
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Figur 24. Kulturhistoriska lämningar i planerade vindkraftsparken eller strax 
utanför. 

 
Samtliga 18 objekt i Figur 24 är registrerade som fartygs/båtlämningar på 178-250 
m djup. Enligt kulturmiljölagen är ska ett fartyg som förlist innan 1850 betraktas 
som en fornlämning. Inget av dessa objekt är registrerade som fornlämning. 

6.9.2 Möjliga effekter 
I och med att det inte bedöms finnas några kulturmiljöer att skydda så bedöms 
verksamheten inte ha några effekter på kulturmiljön. I det fall något påträffas vid 
anläggningsarbetena kan skador uppstå till följd av ingrepp, förankring, användning 
av undervattenutrustning eller genom havsbottenundersökningar.  Inför 
anläggningsarbetena kommer havsbotten att undersökas för att så långt som 
möjligt upptäcka eventuella marinarkeologiska objekt. Om sådana objekt påträffas 
kommer anläggningsarbeten i närområdet inte att genomföras för att minimera 
påverkan. 
 
Skyddsåtgärder kommer att vidtas genom att bland annat hålla avstånd till 
kulturmiljöobjekten men även genom särskilda försiktighetsåtgärder då 
anläggningsarbetena utförs. Normalt sett lämnas en skyddszon kring fynd som 
sedan undviks vid planering av anläggningarna. 

6.9.3 Avgränsning 
Vattendjupet inom vindkraftområdet är stort, 182-432 m. Vid så stora djup återfinns 
inte boplatslämningar varför detta inte kommer att beskrivas vidare i MKB. 
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En undersökning av aktuell sjöbotten föreslås genomföras i planerade 
undersökningar. Eventuell påverkan på kulturmiljöobjekt på havsbottnen under 
anläggningsskedet samt möjliga försiktighets- och skyddsåtgärder kommer att 
beskrivas vidare i MKB.  

6.10 Friluftsliv  

6.10.1 Nulägesbeskrivning 
Skärgårds- och havsområdena runt den planerade vindkraftsparken utgör viktiga 
friluftsområden för många människor året om. Båtliv och fiske är exempel på 
friluftslivsaktiviteter som bedrivs till havs. Det kan även innebära besök i 
kulturmiljöer, upplevelser av fyrplatser och vrakdykning. Havsmiljöer är viktiga för 
välbefinnande, naturupplevelser och livskvalitet. Friluftslivsområdena innefattas 
ofta i riksintressen för friluftsliv. Naturområden och marina skyddade områden kan 
också vara viktiga för friluftslivet. 
 
Skärgårdsområdena i Bohuslän är omtyckta besöksmål för fritidsrekreation året 
runt. Skärgården består av tusentals öar och skär som lockar till många olika 
frilufts- och rekreations aktiviteter. Under framförallt sommarhalvåret förekommer 
ett utbrett båtliv i hela området.  

6.10.2 Möjliga effekter 
Den närmsta delen av vindkraftsområdet ligger cirka 30 km från land. På ett så 
stort avstånd kommer vindkraftverken att uppfattas marginellt med människans 
synskärpa enligt studier av visuell påverkan ifrån havsbaserade vindkraftsparker 
(consultans, 2020; Sullivan R, 2012). Vindkraftsområdet kommer att vara synligt 
under vissa väderförhållanden vilket kan ge en visuell förändring. En exempelbild 
som åskådliggör hur den planerade vindkraftsparken skulle kunna upplevas från 
Klädesholmen finns i bilaga.  
 
Vindkraftsparken ger upphov till luftburet buller under drift. Buller kommer inte att 
vara hörbart från land. En grov uppskattning av bullerutbredningen från parken 
visar att ljudnivåerna 2 km från parken uppgår till cirka 40 dBA. En fritidsbåt som 
seglar i närheten av parken kommer alltså att exponeras för visst buller och en 
ändring av landskapsbilden. 

6.10.3 Avgränsning 
Påverkan och effekter på friluftslivet under drift- och anläggningsskedet från 
vindkraftsparken kommer att studeras vidare i MKB. Fotomontage tillsammans med 
animeringen av hinderbelysning av vindkraftsparken kommer att tas fram från vissa 
utvalda platser. 

6.11 Sjöfart och farleder  

6.11.1 Nulägesbeskrivning 
Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för sjöfarten till havs. De bevakar bland 
annat framkomligheten, utmärkningen och kapaciteten i ett sjötrafikstråk eller en 
farled, hur sjötrafiken påverkas av planerad byggnation i närheten av farleder. 
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Begreppet farled omfattar de vattenområden som sjöfarten nyttjar. I allmänhet 
menas de vattenvägar som är markerade med streckade svarta linjer i sjökortet och 
som efter behov försetts med sjömärken (bojar, prickar med mera) för att visa var 
det finns tillräckligt djupt vatten. Ingen allmän farled sträcker sig genom 
vindkraftsparken utan enbart riksintresset för sjöfart, se avsnitt 7.1.8. Sjöfarten har 
idag fritt utrymme att passera projektområdet på sin väg genom Skagerrak och 
Kattegatt. 

6.11.2 Möjliga effekter 
Anläggande av vindkraftsparken kan eventuellt ge tillfälliga små störningar när 
bygg- och anläggningsfartygen korsar fartygsleder. Olika anläggningsfartyg 
involverade i installationen kommer att finnas i området. Ett tillfälligt 
säkerhetsområde ska fastställas runt vissa anläggningsfartyg. Detta innebär att 
övrig fartygstrafik kan störas och behöva navigera runt vindkraftområdet.  
 
Vindkraftsparken kan utgöra en säkerhetsrisk för sjöfart i etablerade farleder. 
Omdirigering av trafik eller justering av vindkraftsområdets gränser kan bli aktuellt. 
Turbiner kan orsaka störningar på fartygens radarsystem. 

6.11.3 Avgränsning 
Eventuell påverkan på sjöfart och fartygsleder kommer att utvärderas i kommande 
MKB.  

6.12 Yrkesfiske  

6.12.1 Nulägesbeskrivning 
Svenskt yrkesfiske bedrivs både längs kusten och till havs. Den svenska fiskeflottan 
består generellt sett av många mindre fartyg som använder passiva redskap som 
nät, burar, tinor, ryssjor och fällor (för exempelvis torsk, sill/strömming och ål) och 
färre större fartyg som använder aktiva redskap, i huvudsak olika typer av trål och 
pelagiska fångstredskap. Fisket med aktiva redskap kan delas in efter de som fiskar 
bottenlevande arter (exempelvis räka/kräfta, torsk och plattfiskar) och de som 
fiskar pelagiska arter (exempelvis sill/strömming, makrill och skarpsill). Fisket med 
passiva redskap sker huvudsakligen längs kusten (Bergenius, o.a., 2018). 
 
Viktiga arter för yrkesfisket i Skagerrak är sill, skarpsill, havskräfta, nordhavsräka, 
torskfiskar så som torsk, gråsej och kolja. Andra viktiga kommersiella fiskarter är 
till exempel makrill, taggmarkrill och olika arter av plattfiskar (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2021b). Den planerade vindkraftsparken ligger i ett utpekat 
riksintresse för yrkesfiske, se avsnitt 6.1.7, som är ett fångstområde för räka 
(nordhavsräka, Pandalus borealis). 
 
Nordhavsräka fiskas med trål i de djupare delarna av Skagerrak och Nordsjön, längs 
norska rännan. Norge stod för 63 procent av fångsterna 2019 medan Danmark och 
Sverige stod för 21 respektive 16 procent. Havskräfta fiskas huvudsakligen med 
bottentrål, men även med burar, och är den tredje mest värdefulla arten för svenskt 
fiske. De svenska landningarna av havskräfta utgjorde 22 procent av totalfångsten 
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(8 435 ton) i Skagerrak och Kattegatt under 2018. I Skagerrak finns det både 
vårlekande och höstlekande sill som fångas bland annat med trål (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2021a). Sillen är den art i Skagerrak som den svenska 
fiskeflottan landar mest av (Havs- och vattenmyndigheten, 2021b). 
 
Torsk fångas i Nordsjön och Skagerrak med många olika fångstredskap, till exempel 
bottentrålar, vad, nät och krok. Den icke kustlevande torsken i Skagerrak 
härstammar från de delpopulationer i Nordsjön som använder Skagerrak som 
uppväxtområde. Ägg, larver och juvenil fisk driver in i Skagerrak och återvänder 
senare ut i Nordsjön för att leka efter 2–4 år. Därför behandlas Skagerrak och 
Nordsjön som ett gemensamt förvaltningsområde för torsk. År 2020 var 
lekbeståndets storlek bland de lägsta sedan 1960-talet och fiskeridödligheten var 
relativt hög för torsken (Havs- och vattenmyndigheten, 2021a). 
 
Den allmänna regeln är att EU:s fiskefartyg har lika tillträde till fiskevatten och 
fiskeresurser i alla EU:s vatten. Utöver detta skrivs ömsesidiga avtal mellan 
tredjeländer, som inte ingår i EU, om att få fiska inom EU:s vatten 
(Europaparlamentet, 2021). Detta innebär att inte bara den svenska fiskeflottan har 
tillträde till att fiska inom området för den planerade vindkraftsparken utan även 
andra länders fiskeflottor. 
 
Figur 25, Figur 26 och Figur 27 visar fiskeansträngningen för pelagisk trålning samt 
pelagisk not/vad, bottentrålning respektive bottennot/-vad i EU:s vatten kring den 
planerade vindkraftsparken. Fiskeansträngning är en summering av allt fiske 
oavsett fiskefartygens nationella hemvist. 
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Figur 25. Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för pelagisk trålning samt 
pelagisk not/vad under 2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet, 
2021).  

 

 
Figur 26. Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för bottentrålning (med 
trålbord) mellan 2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet, 2021). 
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Figur 27 Fiskeansträngningen per år (mW timmar/år) för bottennot/-vad under 
2015-2018 för fartyg över 12 m i EU:s vatten (EMODnet, 2021). 

6.12.2 Möjliga effekter 
Under anläggningsskedet av den planerade vindkraftsparken kan det bli aktuellt att 
av säkerhetsskäl begränsa tillträdet till vissa områden. Detta kan eventuell påverka 
yrkesfisket som då inte kan fiska i dessa områden. Under driftskedet kan 
restriktioner gällande redskapsanvändning bli aktuellt. Yrkesfisket kan då inte 
bedrivas på samma sätt som innan anläggningen av vindkraftsparken. 
 
Under anläggningsskedet av den planerade vindkraftsparken kan tillfälliga 
förändringar uppstå i vattenkvalitet på grund av suspenderat sediment vilket kan 
påverka fiskens beteende på olika sätt och därmed deras fångstbenägenhet. 
 
Vindkraftverkens direkta ianspråktagande av havsbotten kan också påverka 
fiskarnas habitat. Tillförsel av hårda strukturer på mjukbottnar, se avsnitt 6.3, kan 
eventuellt innebära att fiskarter och bottenfauna associerade med hårdbotten ökar 
lokalt i området. 
 
Det är framförallt under anläggningsskedet som högre ljudnivåer av 
undervattensbuller kan uppkomma. Undervattensbuller kan orsaka 
beteendeförändringar, skador och i värsta fall mortalitet hos fisk. 
Undervattensbuller kan därmed tillfälligt påverka fiskarnas fångstbenägenhet. I 
driftskedet överstiger ljud från fartygstrafik ofta de ljudnivåer som uppkommer från 
vindkraftverk. 
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6.12.3 Avgränsning 
Påverkan på yrkesfisket under anläggning och drift kommer att utredas vidare och 
beskrivas i kommande MKB. 

6.13 Militära områden  

6.13.1 Nulägesbeskrivning 
Riksintresseområden för totalförsvaret beskrivs i avsnitt 6.1.6. Vindkraftsparken är 
inte lokaliserad inom några officiella militära övningsområden till sjöss och/eller 
skjutområden som kan avlysas i samband med övningar. 
 
Den planerade vindkraftparken ligger sannolikt i ett riskområde (område E) där 
enskilda dumpningspositioner finns av kemiska stridsmedel. I området sänktes 
fartyg med ammunition innehållande senapsgas och troligen andra kemiska 
stridsmedel. Fartygen ligger på cirka 220 m djup (Kustbevakningen, 2003). 
 
Ytterligare information om militära intressen förväntas erhållas i samband med 
samråd. 

6.13.2 Möjliga effekter 
Intrång på militära övningsområden i svenskt vatten sker om tillfälliga 
övningsområden inom vindkraftsparken inte finns redovisade på sjökort eller som 
riksintressen.  
 
I undersöknings- och anläggningsskedet kan oaktsamhet leda till att eventuella 
stridsmedel detonerar vilket kan vara skada både människor och djur samt påverka 
livsmiljön i området. 

6.13.3 Avgränsning 
Områden som används vid Försvarsmaktens övningar eller av annan militär 
betydelse kommer att studeras vidare tillsammans med eventuella fartyg som 
innehåller stridsmedel. Möjliga interaktioner med vindkraftsprojektet kommer att 
utvärderas i MKB. 

6.14 Infrastruktur  

6.14.1 Nulägesbeskrivning 
Kablar, rörledningar och andra vindkraftsparker är de huvudsakliga typerna av fast 
befintlig infrastruktur som kan påträffas i eller i anslutning till vindkraftsområdet. 
Utöver de fasta installationerna förekommer radiosignaler i luftrummet. Det kan 
även passera flygplan och helikoptrar i luftrummet ovanför vindkraftsparken. 
 
Det finns inga öppet redovisade rör eller kablar för olja, gas, el eller telefoni som 
passerar genom området för planerad vindkraftspark (Helcom, 2021; HMNTech, 
2021).  
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6.14.2 Möjliga effekter 
Vid anläggning av vindkraftsparken kan eventuella befintliga kablar skadas om inte 
skyddsåtgärder vidtas. Arbeten på havsbotten i närheten av befintliga kablar kan 
också innebära att underhållsarbete på dessa endast kan utföras i begränsad eller 
ingen utsträckning under anläggningsperioden. 
 
Vindkraftsparken kan utgöra en säkerhetsrisk för luftfarten då vindkraftverken kan 
utgöra flyghinder. Sverige är anslutet till FN-organet International Civil Aviation 
Organization (ICAO) och är därmed skyldig att upprätta en elektronisk terräng- och 
hinderdatabas för byggnader och anläggningar som kan tänkas utgöra en fara för 
flygsäkerheten. En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten en viss tid 
innan anläggningen är färdig. Luftfartsverket förvaltar över Försvarsmaktens 
hinderdatabas. 
 
Vindkraftverk riskerar att störa radiolänkförbindelser, vilket skulle kunna få effekt 
på sändning och mottagning av signaler. 

6.14.3 Avgränsning 
Påverkan på befintliga fysiska installationer från anläggningsarbetet och möjlig 
samexistens med andra projekt kommer att utvärderas i MKB. Ingen påverkan 
bedöms ske under driftsfasen varför det inte hanteras vidare i MKB. 
 
Det kan finnas rörledningar, kablar eller radiolänkar som inte redovisas öppet. I 
samband med en vindkraftsprojektering behöver därför ytterligare utredning och 
samråd ske med post och-telestyrelsen, myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap samt Försvarsmakten. Vad gäller luftfart behöver även samråd ske med 
Luftfartsverket och eventuellt berörda flygplatser. Möjligheter till samexistens 
kommer att utvärderas i MKB. 

6.15 Platser för utvinning av råmaterial  

6.15.1 Nulägesbeskrivning 
Utvinning av material omfattar huvudsakligen koldioxidlagring och sandutvinning. 
Det finns inget svenskt intresse för eller laglig möjlighet att få tillstånd för utvinning 
av fossila kolväten i svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon.  
 
Koldioxidlagring innebär att koldioxid från utsläpp till luft avskiljs och lagras i 
geologiska formationer djupt ner under havsbotten. Idag sker ingen koldioxidlagring 
och det förekommer inga föreslagna installationer för infångning och lagring av 
koldioxid i Sverige. Potentialen för framtida lagring utreds dock och inom Norden 
finns en avsevärd potential för geologisk lagring av koldioxid.  
 
Sandextraktion innebär att vissa fraktioner av sand och grus utvinns ur havsbotten 
för att användas främst till konstruktionsändamål. SGU har tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten lokaliserat några områden som möjliga för ett geologiskt 
och miljömässigt hållbart sanduttag. Inget av dessa finns i nära anslutning till 
planerad vindkraftspark.  
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6.15.2 Möjliga effekter 
Vindkraftsområdet och de havsbaserade kablarna skulle kunna utgöra hinder för 
utvinning av råmaterial och lagring av koldioxid.  

6.15.3 Avgränsning 
Inget utpekat område för sandutvinning eller koldioxidlagring ligger i anslutning till 
vindkraftsområdet och aspekten kommer därför inte att behandlas ytterligare i MKB. 

7. God havsmiljö och miljökvalitetsnormer 

Havsmiljödirektivet syftar till att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i 
Europas hav. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom kapitel 5 i miljöbalken 
och i havsmiljöförordningen (2010:1341) samt genom HVMFS 2012:18. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön är ett juridiskt styrmedel som används 
för att se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. 

7.1 God miljöstatus 
Det finns 11 deskriptorer, se Tabell 8, i bilaga 2 till Havs- och vattenmyndighetens 
författningssamling (HVMFS) 2012:18. Varje deskriptor är indelad i ett eller flera 
kriterier. Kriterier är beskrivningar av vilka förhållanden god miljöstatus innebär 
inom den deskriptor de hör till. Varje kriterium ska ha indikatorer (det saknas ännu 
på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i miljöövervakningen för att 
kunna bedöma uppfyllelsen av de förhållanden som anges i kriteriet. 
 

Tabell 8. De elva deskriptorerna för god miljöstatus. 

God miljöstatus 
Deskriptor 1. Biologisk mångfald 
Deskriptor 2. Främmande arter 
Deskriptor 3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur 
Deskriptor 4. Marina näringsvävar 
Deskriptor 5. Övergödning 
Deskriptor 6. Havsbottnens integritet 
Deskriptor 7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor 
Deskriptor 8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen 
Deskriptor 9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel 
Deskriptor 10. Marint skräp 
Deskriptor 11. Undervattensbuller 

 
Det planerade vindkraftsområdet ligger inom havsbassängen Skagerraks 
utsjövatten. En bedömning av belastning och påverkan görs vart sjätte år av Havs 
och vatten-myndigheten, den senaste gjordes 2018 (Havs- och vattenmyndigheten, 
2018). De flesta deskriptorer bedömdes då ej uppnå god status men utmärkande 
för Skagerraks utsjövatten är att den bedömdes ha god miljöstatus med avseende 
på övergödning (deskriptor 5) till skillnad från många andra vattenbassänger. 
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Eventuell påverkan på deskriptorerna och därmed god miljöstatus för havsmiljön 
kommer att behandlas mer ingående i MKB. 

7.2 Miljökvalitetsnormer för havsmiljön 
För att nå god miljöstatus har elva MKN för havsmiljön fastställts som kan sorteras 
in mot bakgrund av de belastningar i miljön som visas i Tabell 9. MKN för havsmiljön 
hittas i bilaga 3 till HVMFS 2012:18. Varje MKN ska ha minst en indikator (det 
saknas ännu på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i 
miljöövervakningen för att kunna bedöma om MKN följs. 
 

Tabell 9. Belastningar i miljön där de elva olika MKN delas in under. 

Belastningar i miljön 
A. Tillförsel av näringsämnen och organiskt material 
B. Tillförsel av farliga ämnen 
C. Biologisk störning 
D. Fysisk störning 
E. Skräp och buller 

 
En eventuell påverkan på MKN för havsmiljön kommer att behandlas mer ingående 
i MKB. 

8. Riskbedömning  

Risker vid anläggning och drift av vindkraftsparken kommer att analyseras. Riskerna 
omfattar navigationsrisker och risker avseende till exempel ej detonerad 
ammunition (UXO), utsläpp i samband med haverier och eldsvåda. 

8.1 Navigationsrisker 
Anläggning och drift av vindkraftsparken kan innebära risker för sjöfarten. En 
riskanalys planeras därför som förutses omfatta följande aktiviteter: 
 

• Trafikanalys - vilken kommer att ligga till grund för riskanalysen. 
• Riskanalys för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet 
• Riskanalys för tredjepartsfartyg under driftskedet 

8.1.1 Trafikanalys 
En kartläggning av fartygstrafiken i vindkraftsområdet utgör basen för den 
kvantitativa analysen av risken för kollisioner under anläggningsskedet. Därtill 
kommer den att säkerställa en gemensam utgångspunkt för hela riskanalysen. 
Analysen kommer som minimum att innehålla: 
 

• En karta över trafikintensiteten 
• Identifiering av huvudstråken för fartygstrafik 
• Beräkning av trafiken i huvudstråken 
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• Analys av fartygen och dess storlek (längd, bredd, djupgående) 
• Identifiering av ankringsplatser och andra områden med särskilda regler för 

fartygstrafik 
• De nya trafikstråk som kan uppkomma vid eventuella restriktioner för trafik 

och säkerhetszoner vid vindkraftsparken 

8.1.2 Riskanalys för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet 
Riskanalysen för tredjepartsfartyg under anläggningsskedet baseras på 
trafikanalysen samt kunskap om anläggningsfartygen och arbetsplan. Riskanalysen 
kommer att innehålla: 
 

• En estimering av kollisionsfrekvensen mellan anläggningsfartygen och 
tredjepartsfartyg. 

• En beskrivning av riskreducerande åtgärder till exempel säkerhetszoner 
runt anläggningsfartyget och anläggningsområde. 

• Rekommendationer gällande implementering av riskreducerande åtgärder. 
 
Jämförelse görs mot acceptenskriterier för risk. Risker där spill av miljöskadliga 
ämnen kan uppstå är framförallt under anläggningsskedet då kollision mellan fartyg 
och anläggningsfartyg kan ske. Inför och under anläggningsskedet kommer 
förberedelser göras för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att skador 
uppkommer till exempel genom att säkerhetszoner runt anläggningsfartyg och 
platser för vindkraftsverk upprättas. 

8.1.3 Riskanalys för tredjepartsfartyg under driftskedet 
Beroende av havsbottens struktur kommer kablar att läggas ner under havsbotten 
eller skyddas genom utläggning av sten. Sannolikheten för att ankare eller 
trålredskap ska fastna i en kabel på botten är därmed liten. Vid varje vindkraftverk 
kommer dock kablar och förankringsvajrar att hänga fritt i vattenmassan vilket 
medför att till exempel redskap kan fastna. En bedömning av risken för 
tredjepartsfartyg under driftskedet kommer att bedömas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Sannolikheten för att fartyg kolliderar med vindkraftverk bedöms som liten men de 
negativa konsekvenserna blir stora om en olycka mot förmodan skulle ske. 

8.2 Övriga risker 
Risker kommer att identifieras i vindkraftsprojektets alla faser. Möjliga åtgärder för 
att undanröja risker kommer undersökas och utvärderas. För projektet kommer en 
s.k. HSSE plan (Health, Safety, Security and Environment) tas fram för att 
systematiskt hantera risker. Risker utöver navigationsrisker som hittills identifierats 
framgår nedan. 
 

• I samband med anläggning kan ej detonerad ammunition (UXO) påträffas i 
form av minor, torpeder och liknande. Undersökningar kommer att 
genomföras för att identifiera UXO och röja dessa om konflikt med 
anläggningsarbeten uppkommer. 
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• Utsläpp kan ske av oljor och liknande vid anläggningsarbeten från 
arbetsfartyg och under drift från vindkraftverken i form av smörjfetter och 
oljor. Skyddsåtgärder för att minska riskerna finns tillgängliga. 

• Elektriska komponenter i verken kan medföra brandfara. System kan 
installeras för att minska riskerna och konsekvenserna av en brand. 

 
I övrigt kommer en miljö- och räddningsplan att upprättas för att hantera risker 
under drift. 

9. Planerade undersökningar och utredningar  

Nedan sammanfattas i korthet de fältundersökningar och utredningar som planeras. 
En ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln har 
parallellt påbörjats för att kunna utforska havsbotten i undersökningssyfte. 

9.1 Geofysiska och geoteknisk undersökning 
Syftet med de geofysiska och geotekniska undersökningarna är att ge projektet 
information om förutsättningarna för anläggning av en vindkraftspark. 
Undersökningarna ligger till grund för konceptval och utformning. Dessutom 
kommer undersökningarna ligga till grund för utredning av förekomst av 
stridsmedel (minor med mera), bedöma topografi och sedimentförhållanden på 
havsbottnen samt förekomst av vrak och andra kulturmiljövärden. Vidare kommer 
underlaget användas för att tolka förutsättningarna för bottenvegetation och 
bottenfauna.  
 
Geofysiska undersökningar som planeras omfattar: 
 

• Multibeam som är ett flerstrålande ekolod som ger en tredimensionell bild 
av havsbotten. Även bottens hårdhet kan klassificeras. 

• Side scan sonar som används för att bedöma karaktären på havsbottens 
ytlager samt för att detektera och bestämma positionen på föremål på 
botten 

• Magnetometer som mäter magnetfält, kan till exempel användas för att 
hitta skeppsvrak 

• Sub-bottom profile – som ger information om förhållandena under 
havsbottens ytlager 

 
Geotekniska undersökningar som planeras omfattar: 
 

• Gripprovtagning för sedimentundersökning 
• Spetstrycksondering, Cone Penetration Tests (CPT) 
• Vibrocore 
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9.2 Metrologisk undersökning 
Undersökningar kommer att genomföras med instrument som mäter till exempel 
våghöjd, vindhastighet, strömriktning och eventuellt tidvatten. En flytande lidar (F-
Lidar) och/eller mätmast kommer att användas för att samla in data, se 3.7. 

9.3 Sedimentundersökning 
En sedimentundersökning av området med avseende på föroreningar och 
bottenförhållanden bedöms behöva göras. Undersökningen ger också information 
om förutsättningar för bottenfauna i området. 

9.4 Bottenfauna och bottenvegetation 
Vindraftsområdet kommer att undersökas med avseende på förekomst av 
bottenfauna. 
 
Vindkraftområdet omfattas till största delen av den icke-fotiska zonen varför 
bottenvegetation inte behöver undersökas inom området.  

9.5 Fisk 
För miljökonsekvensbeskrivningen behövs ett underlag för bedömning av 
betydelsen av området som leklokal, uppväxtområde och uppehållsområde för fisk. 
Värdebeskrivning för fisk och skaldjur görs genom en desktop-studie baserat på 
fångstuppgifter och undersökningar. 

9.6 Tumlare 
Vindkraftområdet ligger nära ett Natura 2000-område där tumlare är en utpekad 
art. Fältundersökningar av tumlarförekomst i vindkraftområdet övervägs. Dessa 
kommer i så fall genomföras med hjälp av klickljudsdetektorer. 

9.7 Fågel och fladdermöss 
I MKB planeras att i första hand genomföra en skrivbordsstudie av fåglar och 
fladdermöss baserat på tillgängligt data och kommunikation med fågelföreningar 
och andra fågelexperter. 

9.8 Yrkesfiske 
En sammanställning av yrkesfisket planeras samt analys av VMS data för att se var 
fiske i området bedrivs. 

9.9 Modellering av buller 
Beroende av vilken typ av fundament och anläggningsmetod som tillämpas kan 
modellering av undervattensljud komma att utföras för anläggningsskedet. 

9.10 Sjöfart och farleder 
Utredning och trafikanalys över fartygsrörelser och riskbedömning för både 
anläggnings- och driftskedet kommer att utföras.  

9.11 Stridsmedel 
Ett arv från första och andra världskriget är förekomsten av stridsmedel i de svenska 
havsområdena. Detta är dels resultatet av utplacerade minor under krigsåren, dels 
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dumpning av stridsmedel (både konventionella och kemiska) till havs under 
efterkrigstiden. För att undersöka eventuell förekomst av stridsmedel, planeras 
tolkning av främst geofysiska data. 

9.12 Marin arkeologi  
Geofysiska undersökningar planeras för marin arkeologi. Syftet är att få ett underlag 
för bedömning av vindkraftsområdets betydelse avseende arkeologiska lämningar. 
Hela området kommer att undersökas. 
 
Undersökningen sker genom tolkning av geofysiska data med avseende på 
kulturhistoriska lämningar. I vissa fall kan mer detaljerade undersökningar i form 
av visuell verifikation behöva utföras.  

9.13 Landskapsbild 
Fotomontage och synbarhetsanalys inklusive animeringen av hinderbelysningen 
planeras att genomföras på vissa utvalda platser. 

10. Genomförda utredningar  

Nedan redogörs för utredningar/modelleringar med mera som genomförts. 

10.1 Lokaliseringsutredning 
Lokaliseringsstudie för bästa val av plats för vindkraftsparken har genomförts och 
kommer bifogas MKB. 

10.2 Landskapsbild 
En exempelbild för hur synliga vindkraftverken är beroende på avstånd har tagits 
fram, se Bilaga.  

11. Fortsatt process  

11.1 Tidplan för den planerade verksamheten 
Nedan sammanfattas den preliminära tidsåtgången för vindkraftsparken under dess 
livstid: 
 

• Undersökningar: 1-2 år 
• Anläggning: 2-3 år 
• Drift: minst 30 år 
• Avveckling: 1-2 år 

11.2 Tidplan MKB-processen 
I Figur 28 visas ett exempel på tidplan över den tillståndsprocess som krävs. Tiderna 
för de olika tillståndsprocesserna, och deras inbördes ordning, är inte bestämda 
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men figuren visar ett möjligt scenario för fortsatt processtidplan. Totalt uppskattas 
hela MKB-processen ta två till tre år innan anläggningsskedet kan påbörjas.  
 

 

Figur 28. Schematisk tidplan för prövningsprocessen för den planerade 
vindkraftsparken. 

11.3 Fortsatt samrådsprocess 

11.3.1 Prövning av vindkraftspark 
Inför etableringen av vindkraftsparken kommer fortsatta avstämningar att 
genomföras med relevanta sakägare och myndigheter efter att det nu aktuella 
avgränsningssamrådet genomförts.  
 
Geofysiska och geotekniska undersökningar av havsbotten i vindkraftsparken 
kommer att kräva tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Prövningsförfarandet 
planeras påbörjas under våren 2021. Det kan komma att bli aktuellt med 
geotekniska borrningar vilket sker i ett separat prövningsförfarande enligt 
kontinentalsockellagen som i så fall omfattar upprättande av en MKB med 
tillhörande samrådsprocess. 

11.3.2 Prövning av exportkabel 
I ett senare skede bedöms en prövning enligt kontinentalsockellagen av anläggning 
av exportkabeln inom ekonomisk zon och territorialvatten krävas. Denna prövning 
kommer sannolikt att omfatta tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken 
men kan också komma att omfatta andra delar av miljöbalken beroende av var 
kabeln dras iland. Inom territorialvatten kräver en exportkabel även nätkoncession 
enligt ellagen. 
 
Även här blir det aktuellt med att söka undersökningstillstånd enligt 
kontinentalsockellagen. 

11.3.3 Strategi för den fortsatta processen 
De samrådsunderlag som tas fram för planerade samråd kommer så långt som 
möjligt att samordnas och nyttjas i tillståndsprocesserna som krävs i projektet. 
Detta för att samma information ska kommuniceras om projektet men även för att 
effektivisera arbetsinsatser och möjliggöra att tillståndsprocesserna samordnas i så 
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stor utsträckning som möjligt. Det innebär också att den 
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram kommer att täcka in de prövningar som 
genomförs parallellt, t ex prövningar enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, 
kontinentalsockellagen och miljöbalken, där så är möjligt. Genom denna 
samordning blir den samlade bilden av projektet tydligare. 

11.4 Samrådskrets  
Hexicon har inledningsvis bedömt att följande myndigheter och organisationer ingår 
i samrådskretsen: 
 

Myndigheter 
Boverket Orust kommun 
Energimarknadsinspektionen Polismyndigheten 
Energimyndigheten Post – och telestyrelsen (inkl 

tillståndshavare för radio- och 
teleförbindelser) 

Fyrbodals Kommun Förbund Riksantikvarieämbetet 
Försvarets radioanstalt SGI 
Försvarsmakten SGU 
Göteborgs kommun Sjöfartsverket 
Havs- och vattenmyndigheten SMHI 
Jordbruksverket Sotenäs kommun 
Kammarkollegiet Statens maritima och 

transporthistoriska museer 
Konkurrensverket Svenska Kraftnät 
Kungälv kommun Tanum kommun 
Kustbevakningen Tjörn kommun 
Luftfartsverket Totalförsvarets forskningsinstitut 
Lysekils kommun Trafikverket 
Länsstyrelsen Västra Götalands län Transportstyrelsen 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

Uddevalla kommun 

Naturvårdsverket Öckerö kommun 
 

Organisationer och föreningar 
Föreningen Svensk Sjöfart Svenska Båtunionen 
Greenpeace Svenska kryssarklubben 
Havs- och kustfiskarnas 
producentorganisation (HKPO) 

Sveriges fiskares 
Producentorganisation (SFPO) 

Naturskyddsföreningen Sveriges hamnar 
Sportfiskarna Sveriges ornitologiska förening 
Swedish Pelagic Federation 
Producentorganisation (SPFPO) 

Sveriges Ornitologiska Förening 
Birdlife Sweden 

Svenska Bioenergiföreningen Världsnaturfonden WWF 
 



 
  

 

57  

Övriga 
Göteborgs hamn Preem 
Havsmiljöinstitutet SLU 
Konjunkturinstitutet Stockholms universitets 

Östersjöcentrum 
Kristinebergs Maritim Center Umeå Universitet 
Landvetter flygplats World Maritime University 
Lunds universitet  

11.5 Anpassning under MKB-processen samt kontroll under anläggning 
och drift 
Vartefter samråds- och MKB-processen fortlöper, där förutsättningar för relevanta 
aspekter kartläggs, framkommer en tidig analys av projektets förväntade 
miljöpåverkan och även en samlad bild av dess konsekvenser. Detta ger underlag 
för att anpassningar och skyddsåtgärder kan planeras och utformas successivt i 
projektet. Miljöanpassningen som genomförs i projektet genom 
miljöbedömningsprocessen kommer att beskrivas samlat i MKB-dokumentet.  
 
Inför byggstart kommer ett kontrollprogram för anläggningsarbetet och därefter ett 
för driften av havsvindparken att tas fram. Programmet kommer att utarbetas i 
enlighet med vindkraftparken specifika villkor, nationella tillståndskrav och 
lagstiftning. Dessutom kommer programmet att utvecklas så att anpassningar och 
skyddsåtgärder belyses, kan observeras och effektiviteten av dessa tydliggörs. 
Vidare kommer programmet beskriva de förebyggande åtgärder som kan 
genomföras för att minimera miljöpåverkan.  

11.6 Miljökonsekvensbeskrivning  
Av miljöbalkens 6 kap. 35 § framgår vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
innehålla. De uppgifter som ska finnas med i en MKB ska ha den omfattning och 
detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder och som behövs för att ge en samlad bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra (MB 
6 kap. 37 §). MKB-dokumentet föreslås sammanfattningsvis att innehålla (följande 
nästa sida). 
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1. Icke teknisk sammanfattning 

2. Inledning 

3. Bakgrund och syfte 

4. Tillståndsprocess, miljöbedömning och metod 

5. Samråd 

6. Alternativ 

7. Projektbeskrivning 

8. Områdesbeskrivning, planförhållanden, riksintressen och skyddade områden 

9. Nulägesbeskrivning, miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 

Kemisk/Fysisk miljö 

9.1 Batymetri 

9.2 Vattenkvalitet och hydrografi 

9.3 Sediment 

9.4 Klimat och utsläpp till luft 

9.5 Buller 

9.6 Magnetiska fält 

Biologisk miljö 

9.7 Pelagisk miljö 

9.8 Bentisk miljö 

9.9 Fisk och skaldjur 

9.10 Marina däggdjur 

9.11 Fåglar 

9.12 Fladdermöss 

Socioekonomisk miljö 

9.13 Landskapsbild 

9.14 Kulturmiljö 

9.15 Rekreation och friluftsliv 

9.16 Människor och hälsa 

9.17 Kommersiellt fiske 

9.18 Sjöfart och farleder 

9.19 Luftfart 

9.20 Miljöövervakningsstationer 

9.21 Befintliga och planerade installationer och infrastruktur 

9.22 Platser för utvinning av råmaterial och andra naturtillgångar 

9.23 Stridsmedel och militära övningsområden 
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Bilden studeras bäst på 40 cm avstånd när bilden är 18 cm hög. 
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BN § 84  BN 2020/455 

Ansökan om planbesked för fastigheten del av Finntorp 2:238, 
Bovallstrand 
Ansökan om planbesked avser att upprätta en detaljplan för verksamhet/kontor/handel i södra delen 
av området och bostäder för den norra delen. Området ligger i Bovallstrands norra delar, och 
omringas av bostäder, skog, kyrkogård samt väg 174.  
 
Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, vilken anger utredningsområde för bostäder 
och område för tätortsutveckling. Marken har ett strategiskt bra läge i anslutning till redan utbyggd 
infrastruktur samt kommunal och kommersiell service inom under en kilometers avstånd. 
I ett detaljplanearbete behöver utredningar gällande arkeologi, geoteknik, dagvattenhantering, 
naturvärden, påverkan på riksintresset för jordbruksmark tas fram.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-20 § 113 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-07 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar på att återremittera ärendet för vidare analys av bostadsbehovet i Bovallstrand. 
 
Klaes Mattsson (M) och Gunilla Ohlin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att lämna positivt 
planbesked.  

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. 
 
Ordförande ställer proposition på Klaes Mattsson, Gunilla Ohlin och arbetsutskottets förslag och 
finner att nämnden antar detta. 
 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
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forts. BN § 84 BN 2020/455 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Reservation 
Britt Wall (S) och Vivianne Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt mot förslag till beslut till förmån 
för eget yrkande. 
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Reservation 
 
 

 
 
Reservation Finntorp 2:238 
 
Sotenäs kommun har befintliga samt pågående detaljplaner för att kunna bygga ca 1500 bostäder 
fram till 2028.  Flera av dem handlar om stora exploateringar av privata aktörer.  
 
Socialdemokraterna ser positivt på att det planeras och byggs bostäder i kommunen med ifrågasätter 
den obalans som råder mellan åretruntbostäder o0ch fritidsbostäder. Under de senaste 10 åren har ca 
70% av de områden som byggts ut köpts upp av personer som är folkbokförda i annan kommun än 
Sotenäs. Den trenden måste brytas och det måste skapas en balans i bostadsförsörjningen. 
 
Vi kan inte fortsätta att säga ja till alla som ansöker om att få göra detaljplaner utan att det görs en 
djupgående analys av bostadsbehovet i kommunen. Det handlar i stor utsträckning om var och hur 
vi ska planera för att attrahera helårsboenden utifrån livets olika skeden. Prisbilden är också en 
viktig faktor och därför bör vi ta reda på vad familjer, ungdomar, pensionärer med medelinkomster i 
snitt kan betala för sitt boende. 
 
Marken ska räcka till många kommande generationer och som politiker har vi ett ansvar att nyttja 
våra mark- och vattenresurser så sparsamt och effektivt som möjligt. 
 
Det finns planerade område som inte är utbyggda samt pågående planer som kan möjliggöra för ca 
ytterligare 100 bostäder i Bovallstrand 
 
Socialdemokraterna i Sotenäs byggnadsnämnd vill återremittera ärendet för analys av 
bostadsbehovet i Bovallstrand. 
 
2021-06-03 
 
Vivianne Gustafsson                  Britt Wall 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten del av Finntorp 2:238, 
Bovallstrand 
 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en detaljplan för verksamhet/kontor/handel i 
södra delen av området och bostäder för den norra delen. Området ligger i Bovallstrands 
norra delar, och omringas av bostäder, skog, kyrkogård samt väg 174.  
 
   

Aktuellt område           Förslag enligt ansökan 

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2020-07-08. Sökanden är företaget Elektrotjänst och 
ansökan avser delar av fastigheten Finntorp 2:285, om ca 2 hektar som idag ägs av 
sökande.  
 
Det sökta området består av jordbruksmark och arrenderas idag ut. Arrendet förlängs 
automatiskt med ett år i taget och ska sägas upp två månader före löpande arrendetidens 
utgång, senast 31/1 varje år. 
 
I anslutning till området ligger en blandad bebyggelse som består av villor och 
flerbostadshus i två våningar. En kyrkogård finns i söder och förövrigt omgärdas 
området av skog och kuperad natur. Området har en befintlig anslutning via 
Bärbydalsgatan till väg 174.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Aktuellt område   Området sett från söder 

 
Detaljplaner 
Området är inte detaljplanelagt. Öster om det ansökta området ligger detaljplanen P89/7 
från 1989 och det pågår ett arbeta med att ända denna detaljplan med syfte att bevilja 
villabebyggelse.  
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett utredningsområde för bostäder. 
Vidare står i översiktsplanen att hänsyn ska lämnas mellan bostadsbebyggelse och 
begravningsplats. Området är också en del av tätortzonen för Bovallstrand vilket är ett 
generellt utvecklingsområde för tätortsutvecklig.  
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Fornlämningar 
Det finns ett registrerat fornlämningsområde, en boplats inom området som är delvis 
undersökt 2008.  
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark ska värnas om enligt miljöbalken 3 kap 4 §. Jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  

Slutsats 
Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, vilken anger utredningsområde 
för bostäder och område för tätortsutveckling. Marken har ett strategiskt bra läge i 
anslutning till redan utbyggd infrastruktur samt kommunal och kommersiell service 
inom under en kilometers avstånd. 
I ett detaljplanearbete behöver utredningar gällande arkeologi, geoteknik, 
dagvattenhantering, naturvärden, påverkan på riksintresset för jordbruksmark tas fram.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 

Beslutet skickas till 
Plan och byggenheten 
Sökande 
 
 
Ellen Jansson   Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt                                          Plan- och byggchef 
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    Byggnadsnämnden
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Sammanfattning

Ansökan omfattar delar av fastigheten Finntorp 
2:238 i sydöstra delen av Bovallstrand. 
Önskemål finns att i en planprocess pröva 
möjligheten för byggnation av bostäder i form 
av såväl friliggande enbostadshus som radhus 
och parhus. Visionen är att nyttja områdets 
läge i direkt anslutning till natur- och friluftsom-
råden för att ge boendemiljön stora kvaliteter, 
men också för att utveckla området som knut-
punkt för friluftsliv och närrekreation. Centralt 
i området föreslås område för odlingslotter 
och aktivitet. För den södra delen av området 
avser planen bekräfta byggrätten för kontor, 
butik och förråd där förhandsbesked lämnades 
201213.

Platsen
Det aktuella området är beläget i den sydöstra 
delen av Bovallstrand. 

Planområde
Ansökan om planbesked omfattar delar av fastig-
heten Finntorp 2:238. 

Planområdets lokalisering i sydöstra Bovallstrand, skala 1:10000.

Området angränsar till befintlig bostadsbebyggelse 
längs Munkebergsgatan. Åtkomst till området sker 
via Bärbydalsgatan med nära åtkomst till Sotenäs-
vägen med genomfart genom Bovallstrand.
Väster om aktuellt område pågår en planprocess 
för ett tidigare planlagt, men obebyggt område i 
syfte att möjliggöra avstyckning av småhusfastig-
heter. 

I söder gränsar området till begravningsplatsen.

Det aktuella området är en öppen dalgång, Bärby-
dalen, som delvis utgörs av jordbruksmark.

Förutsättningar 
Detaljplan
Det aktuella området omfattas inte av någon de-
taljplan. 

Översiktsplan
Bärbydalen pekas i kommunens översiktsplan, 
ÖP2010 ut som utredningsområde för bostäder för 
vilket en hänsynszon ska lämnas mellan bebyggel-
se och den närliggande begravningsplatsen (U46). 

Någon exakt avgränsning av utredningsområdet 
görs inte på ÖP-nivå utan studeras i kommande 
prövningar.
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Föreslaget planområde redovisas med orange linje. 
Pågående detaljplan för intilliggande markområde redovisas med blå skraffering. Skala 1:5000.

11 februari 20211. Samhällsbyggnadskartan
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Riksintresse
Aktuellt område omfattas, liksom stora delar av 
kommunen, av riksintresse enligt Miljöbalken 4 
kap. 2 och 3 §§. Det innebär att turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intres-
sen särskilt ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön samt att de anläggningar som av-
ses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 inte får komma 
till stånd. 

Närliggande naturområden är av stor betydelse 
för friluftsliv och närrekreation för såväl boende 
som besökare i Bovallstrand med bland annat 
motionsspår, vandringsleder, utegym och vind-
skydd med grillplatser. Befintlig ”startpunkt” för 
nyttjande av lederna kan komma att försvinna i 
samband med byggnation av nya bostäder inom 
fastigheten Finntorp 2:285. 

Det aktuella området har goda förutsättningar att 
utvecklas till en framtida knutpunkt för rekreation 
och friluftsliv med god tillgänglighet, parkerings-
möjligheter och utveckling av kringverksamheter 
som cykelservice, infoplatser med mera. Goda 
förutsättningar finns därmed att stärka riksintres-
sets syften.

Jordbruksmark
Bärbydalen är ett öppet låglänt landskapsrum, 
som delvis utgörs av jordbruksmark. 

Området är småskaligt och saknar samband 
med kringliggande jordbruksmark. Det ligger i 
direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Utvecklingen av bostadsområdet Ekelidsberget 

och pågående etablering av livsmedelsbutik strax 
söder om aktuellt område har ytterligare stärkt 
Bärbydalens läge som en del inom tätorten och 
begränsat dess förutsättningar för aktivt jordbruk. 
Brukningsvärdet är utifrån dagens krav på ratio-
nell jordbruksdrift därmed begränsat. Nuvarande 
arrendator av marken anger att jordbruksmarken i 
Bärbydalen är av mycket ringa betydelse. 

Utpekandet i ÖP av området som utrednings-
område för bebyggelse och inom utbrednings-
området för tätorten Bovallstrand ger motiv att 
ianspråksta jordbruksmark för exploatering.

Förutsättningar finns dock att inom delar av 
jordbruksmarken etablera odlingslotter som en 
del i boendemiljöns kvalitet och som en möjlighet 
för boende i Bovallstrand att bedriva småskalig 
odling.

Fornlämning
Centralt inom det aktuella området finns en forn-
lämning fornlämning i form av en boplats (Tossene 
682). En arkeologisk förundersökning genomför-
des 2008, Bohusläns museum, Rapport 2008:10 
i syfte att klargöra den registrerade boplatsens 
begränsning utifrån kommunens vilja att nyttja 
marken för exploatering. Förundersökningen om-
fattade den norra delen av aktuellt planområde, 
men mot söder är ingen avgränsning gjord. 

I samband med att förhandsbesked lämnats för 
verksamhetslokal i den södra delen av aktuellt 
område har dialog har förts med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet kring fornlämningen. En ansökan 
om tillstånd för ingrepp i fornlämning har lämnats 
in.

Undersökningsområdet i den förundersökning som genomfördes av Bohusläns museum 2008.

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-03-01
    Dnr: BN-2020-455/3
_____________________



Föreslagen förändring

Önskemål finns om att utveckla Bärbydalen till en 
levande del av Bovallstrands tätort med nya bostä-
der och verksamhetslokaler där platsens mycket 
goda förutsättningar för friluftsliv och närrekreation 
tas tillvara och utvecklas. 

I den verksamhetslokal i områdets södra del där 
förhandsbesked för nybyggnation lämnats kan 
tillgång till mötesplatser för gemensam fika/lunch, 
bokningsbara möteslokaler mm erbjudas som en del 
i möjligheten att kombinera bostäderna med hemar-
betsplatser. Verksamhetslokalen ses som en viktig 
motor för området. 

Bostäder föreslås i områdets norra del. En variation 
av friliggande enbostadshus, radhus och parhus i 
två våningar föreslås kunna etableras inom området.

Tillfart till området sker som förlängning av Bärby-
dalsvägen längs den västra kanten av dalgången.

Genom att etablera odlingslotter samt en startplats 
för vandrings-/cykelleder och motionsspår med 
service och information centralt i området kan såväl 
den småskaliga jordbruksmarken som den kring-
liggande naturmarken nyttjas. Den centrala delen 
av området kan bli en knutpunkt för rekreation och 
friluftsliv. Tillsammans med verksamhetslokalerna 
kan detta innebära ett tillskott av en mötesplats med 
stort värde för de boende i området och för Bovall-
strand som helhet.  

Visionen för området är etablering av boende- och 
arbetsmiljöer med livskvalitet på den höga nivå som 
bör eftersträvas på en plats som Bovallstrand.

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-03-01
    Dnr: BN-2020-455/3
_____________________



Översiktlig planillustration 50 0 50 [m]
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BN § 82  BN 2020/169 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:2 m.fl., Wiggersviks 
camping, Kungshamn 
Ansökan om planbesked avser att i ny detaljplan bekräfta pågående markanvändning samt att pröva 
förutsättningarna för utvidgning och utveckling av campingen. I en ny detaljplan vill man pröva 
utbyggnadsmöjligheter för servicebyggnad, reception/kontor, restaurang, stugor/villavagnar, 
ställplatser för husbilar, maskinhall, parkering samt utveckling av bryggområdet. 
 
Det aktuella området omfattar delar av fastigheten Vägga 2:2 samt fastigheterna Vägga 2:45 och 
Vägga 2:52. Området ligger strax nordost om Kungshamn, längs väg 872 och kring Vägga kile. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är olämpligt att bedriva camping på båda sidor om 
väg 872, särskilt med hänsyn till trafiksäkerhet men även med hänsyn till rekommendationerna i 
översiktsplanen för det norra området. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området söder om väg 872 kan prövas i en ny 
detaljplaneprocess, men att området norr om vägen bör utgå. I ett detaljplanearbete behöver 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utredas samt utredningar gällande naturvärden, 
dagvattenhantering och geoteknik tas fram. 
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-20 § 110 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-04 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

• att ge ett negativt planbesked för området norr om väg 872 
• att ge ett positivt planbesked för området söder om väg 872 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr. 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, Planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:2 m.fl., 
Wiggersviks camping, Kungshamn 

Sammanfattning   
Ansökan om planbesked avser att i ny detaljplan bekräfta pågående markanvändning 
samt att pröva förutsättningarna för utvidgning och utveckling av campingen. I en ny 
detaljplan vill man pröva utbyggnadsmöjligheter för servicebyggnad, reception/kontor, 
restaurang, stugor/villavagnar, ställplatser för husbilar, maskinhall, parkering samt 
utveckling av bryggområdet. 
 
Det aktuella området omfattar delar av fastigheten Vägga 2:2 samt fastigheterna Vägga 
2:45 och Vägga 2:52. Området ligger strax nordost om Kungshamn, längs väg 872 och 
kring Vägga kile. 

 
Aktuellt område         Föreslaget planområde  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2020-03-06. Kompletteringar till ansökan inkom 2021-
01-11. Sökande är Wiggersviks camping AB. Ansökan avser tre olika fastigheter, 
Vägga 2:45 samt del av Vägga 2:2 som båda ägs av sökande samt Vägga 2:52 som ägs 
av annan privatperson. Vägga 2:52 består av ett bostadshus. Övriga fastigheter utgör 
campingändamål.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, Planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Markerade områden visar föreslagna utvecklingsområden enligt ansökan. 
 
Detaljplaner 
Fastigheterna Vägga 2:45, Vägga 2:52 samt del av fastigheten Vägga 2:2 ligger inom 
detaljplan för Wiggersviks camping (1427-P88/1) från 1988. Planen reglerar områden 
för campingändamål fördelat på delområden för olika typer av camping – 
campingstugor, tält och husvagnar, servicebyggnader samt förvaring av husvagnar. I 
planområdet ingår vattenområde som delvis får nyttjas för mindre bryggor, båthus och 
dylikt. Fastigheten 2:52 regleras för bostadsändamål i två våningar.  
 
Den del av fastigheten Vägga 2:2 som ligger norr om väg 872 ligger utanför detaljplan. 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, Planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Detaljplan 1427-P88/1   
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är utveckling av den befintliga campinganläggningen 
lämplig. Befintliga campingar ska prioriteras framför etableringar av nya anläggningar. 
 
Den del av fastigheten Vägga 2:2 som ligger norr om väg 872, föreslås i ÖP som 
område där möjlighet till komplettering med enstaka bostadshus finns. 
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Strandskydd 
Stora delar av aktuellt område omfattas av strandskydd. I gällande detaljplan är 
strandskyddet upphävt för vissa delar men det återinträder vid ny detaljplan.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Astrid Johansson, Planhandläggare 

Telefon: 0523-66 46 57 
E-post: astrid.johansson@sotenas.se 
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Det generella strandskyddet redovisas i ljusblått och det utökade strandskyddet i mörkblått. 
 
Stigande havsnivå 
Aktuellt område ligger till stor del under 3,3 meter, och delvis under 2,7 samt 2,2 meter 
vilket innebär att det är utsatt för översvämning från stigande havsnivå. 
 
Trafik 
Trafiksäkerheten kan bli lidande med camping på båda sidor om en större väg. 

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

Om planarbete ska påbörjas enligt ansökan krävs ett utökat planförfarande eftersom 
föreslaget planområde norr om väg 872 strider mot översiktsplanen. 

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är olämpligt att bedriva camping på 
båda sidor om väg 872, särskilt med hänsyn till trafiksäkerhet men även med hänsyn till 
rekommendationerna i översiktsplanen för det norra området. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området söder om väg 872 kan 
prövas i en ny detaljplaneprocess, men att området norr om vägen bör utgå. I ett 
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detaljplanearbete behöver särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utredas samt 
utredningar gällande naturvärden, dagvattenhantering och geoteknik tas fram. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett negativt planbesked för området norr om väg 872 
att ge ett positivt planbesked för området söder om väg 872 
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr. 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
Astrid Johansson  Håkan von Dolwitz 
Planhandläggare  Plan- och byggchef 
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BN § 88  BN 2013/843 

Detaljplan för Gamla Smögen, Smögenön 
Den gamla delen av Smögen utgör en sammanhängande bebyggelse där sjöbodar, bostadshus och 
andra element tillsammans bildar en kulturhistorisk miljö av stort värde. Kulturvärdet ligger både i 
miljön som helhet men också i vissa enskilda byggnader. Sammantaget bildar alla byggnader en 
miljö av högt värde där även utformningen av varje enskild byggnad har betydelse för helheten.  
Detaljplanen syftar till att miljöns kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som samhället kan 
leva vidare, utvecklas och utgöra ett levande samhälle året runt.  
 
Granskningshandlingar daterade 2020-05-20 har varit utställda för granskning under tiden 15 juli 
till den 23 oktober 2020. I samband med granskningen har 13 myndigheter, cirka 120 fastigheter 
inom planområdet och cirka 12 övriga yttrat sig.  

Förslag till fortsatt arbete inför antagande 
Efter genomförd granskning har synpunkter inkommit som medför justeringar av planhandlingarna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är av uppfattningen att justeringarna är av den art att en ny 
granskning inte krävs. Justeringarna gäller framförallt: 

• Kompletterande geotekniska utredningar genomförs innan antagandet.  
• Texter kring skyfall, dagvatten och tillgänglighet vid översvämning förtydligas.  
• Justeringar av planhandlingarna gällande fastighetsjusteringar, planbestämmelser och 

förtydliganden.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-20 § 117 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Utlåtande efter granskning daterad 2021-05-10 
 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Carl-Johan Starck (M) yrkar bifall till arbetsutskotts förslag att godkänna 
granskningsutlåtandet daterad 2021-05-10 och att antagandehandlingar ska upprättas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Wall, Carl-Johan Starck och arbetsutskottets förslag och 
finner att nämnden antar detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet daterad 2021-05-10 och att 
antagandehandlingar ska upprättas. 
 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen får information om ärendet på sammanträdet 8/9. 

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-06-03
    Dnr: S-2013-843/388
_____________________
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forts. BN § 88 BN 2013/843 

 
Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Kommunstyrelsen för kännedom  

______________________
    
    SOTENÄS KOMMUN
    Byggnadsnämnden
    Ankom: 2021-06-03
    Dnr: S-2013-843/388
_____________________
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