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Kommunfullmäktige 2022-06-14 Ärende: KS/2022-0034 

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

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Tisdag 2022-06-21 
Tid: 17.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering: tisdag den 28 juni kl 11.00. 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Avsägelser och val 

2 Inkomna medborgarförslag 

3 Frågor 

4 Inkomna motioner 

5 Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, väg 
1029 och 1030 KS/2022-0337 

6  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - 
exploateringsavtal KS/2020-0499 

7  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan KS/2020-0499 

8 Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, 
del av Kungbäck 1:38 m fl KS/2018-0389 

9 Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m 
fl KS/2018-0389 

10 Ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller 
på tak eller fasad KS/2022-0290 

11 Avfallsföreskrifter KS/2022-0284 

12 Revidering av riktlinjer för markanvisningar KS/2022-0227 

13 Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin för 
uppföljning  KS/2022-0207 

14 Revidering av Socialnämndens taxa KS/2022-0340 

15 Riktlinjer för exploateringsredovisningen KS/2022-0283 

16 Reglemente för intern styrning och kontroll KS/2020-0645 

17 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
väst KS/2021-0108 
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2022-06-14 Ärende: KS/2022-0034 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

18 Årsredovisning 2021 samt beslut om
ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst KS/2020-0511 

19 Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från
Bengt Bivrin, Miljöpartiet KS/2021-0095 

20 

Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk 
överläggning om fördjupat gränssamarbete, i 
t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i
samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som
motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i
gränsområdet får fäste

KS/2020-0442 

21 Redovisning av motioner 2022 KS/2022-0257 

22 Redovisning av medborgarförslagen 2022 KS/2022-0258 

23 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2022 KS/2022-0301 

24 Anmälningsärende 

25 Allmän politisk-ekonomisk debatt 

26 Strömstad 350 år 

Ronnie Brorsson 
ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 

Mer information om upplägg av debatten kommer att mailas ut efter 
gruppledarträffen.



   3 (3) 

 2022-06-14 Ärende: KS/2022-0034 
   

 

   

 
Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M), 2:e vice ordförande 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (-) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 



Avsägelser och val 

1. Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB Strömstad Badanstalt från
 Daniel Ödlund
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Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

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

KS/2022-0351 

KF § 70 Medborgarförslag om läkarintyg vid 
färdtjänst 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla Engdahl, verksamhetsansvarig vid vårdcentralen Bohuslinden, har inkommit 
med ett medborgförslag med förslag att kommunen inte ska be om intyg av läkare 
av personer över en viss ålder, till exempel 90+, när de ansöker om 
färdtjänstintyg. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut. 
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Från: Ulla Engdahl < 
> Skickat: den 25 maj 2022 17:28
Till: Kommuncenter <kommuncenter@stromstad.se> 
Ämne: medborgarförslag om färdtjänst
[VIKTIGT!] Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför
organisationen. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner
igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. 

Hej

Vi får ofta skriva färdtjänstintyg. Detta tar sin lilla tid att fylla i och tar tid från 
annat arbete som är mera till gagn för våra medborgare. 
Mitt förslag är att man talar med den som ansöker och ej ber om intyg av läkare i 
de flesta fall eller att man åtminstone ger ett ja till personer över en viss ålder tex 
90+.

Vänligen
Ulla Engdahl
specialist i allmänmedicin
verksamhetsansvarig
VC Bohuslinden

E-post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post
behandlas som en personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter här.
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Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

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

KS/2022-0359 

KF § 72 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera motion 1 till Socialnämnden för beredning och förslag till beslut 

att remittera motion 2 och 5-7 till Tekniska nämnden för beredning och förslag till 
beslut 

att remittera motion 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om kontaktpersoner för ensamma och äldre i Strömstads kommun från
Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna, KS/2022-0359

2. Motion om lekplatser för alla från Mette H Johansson med flera, Liberalerna,
KS/2022-0364

3. Motion om kommunala åtgärder emot eftervåld från Marielle Alvdal,
Feministiskt Initiativ, KS/2022-0365

4. Motion om att utlysa klimatnödläge från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ,
KS/2022-0366

5. Motion om ett skyltfönster för Strömstad från Tore Lomgård och Elisabeth
Johansson, Centerpartiet, KS/2022-0367

6. Motion om Slipens fortlevnad från Sven Nilsson och Mattias Gustafsson,
Sverigedemokraterna, KS/2022-0374

7. Motion om att binda samman Canning och Surbrunn från John Johansson, Sven
Nilsson och Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna, KS/2022-0375
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Motion  

Kontaktpersoner för ensamma och äldre i Strömstads Kommun! 

 
Det finns många äldre och ensamma i vår kommun. Ibland kan det vara svårt att ta sig ut i samhället 
för att göra olika aktiviteter när man inte har några vänner eller anhöriga som kan följa med och 
hjälpa till.  

I Strömstad finns Väntjänsten ett samarbete mellan Kommunen och Kyrkan och som bygger på att 
frivilliga ställer upp och hjälper till utan ersättning. 

 I Tanums kommun finns Kontaktpersoner med arvode och ersättning, som gör olika aktiviteter några 
timmar varje månad, som vänner brukar göra till exempel att gå på bio, fika, ta en promenad eller 
bara prata. 

Därför föreslår Kristdemokraterna: 

 Att Strömstads kommun engagerar Kontaktpersoner som mot arvode och ersättning några timmar 
varje månad träffar personer som behöver stöd av en medmänniska. 

 

Kristdemokraterna Strömstad 220526 

 

Rose-Marie Fagerberg  

 

 



Liberalerna Strömstad  

   

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 1

 

2022-05-25 
Motion om lekplatser för alla   
 
De är fantastiska, de nya lekplatserna i stan.  
 
De har något för alla som vill klättra, gunga och krypa men det saknas något för barn som är 
rullstolsburna.  
 
Vi har flera barn i kommunen som har nersatt funktionsförmåga och det är viktigt att även de 
kan få skratta på lekplatsen för att det kittlar i magen.  
 
Vem vet, det kanske finns en eller annan pensionär som också skulle tycka det var roligt att 
gunga.  
 
 
Agenda 2030:  

 MÅL 3: God hälsa och välbefinnande 
 MÅL 5: Jämställdhet 
 MÅL 11: Hållbara städer och samhällen 

 

 

 

 

Liberalerna föreslår att: 

- Det monteras en gunga som är anpassad för rullstol på Röds lekplats eller i nära anslutning 
till en av de andra lekplatserna. 
 
 

För Liberalerna Strömstad 
 
Mette Johansson Lars Tysklind 
 
Kerstin Karlsson Hans-Robert Hansson 
 
Sandra Andersson Claes Nabrink

mailto:stromstad@liberalerna.se


 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

Datum: 2022-06-05 
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad 
Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Kommunala åtgärder emot eftervåld! 

Motivering till motionen 

Både män och kvinnor kan utsättas för våld. Den vanligaste formen av våld i nära relation har en 
man som förövare och en kvinna som offer. Våld i hemmet drabbar tusentals kvinnor och barn varje 
år. Enligt rapporter drabbas var femte kvinna någon gång i livet.  

Många som pratar om mäns våld mot kvinnor anklagar offret: “Varför lämnar hon inte?” i stället för 
att lägga skulden där den hör hemma: “Varför trycker han ner henne, kontrollerar henne eller slår 
henne?”. Det vore kanske lättare att lämna om effekten av att söka hjälp var att samhället trodde 
kvinnan, hon fick hjälp och förövaren fälldes för sina brott. Tyvärr är det här inte det vanligaste 
scenariot. Våldet tenderar dessutom att eskalera när en kvinna lämnar mannen. Ca 15 kvinnor 
mördas årligen av en partner eller ett ex, ofta när de bestämt sig för att lämna.  

Eftervåld kan yttra sig på många olika sätt. Förövaren kan vända omgivningen emot offret genom att 
anklaga henne för att vara psykiskt sjuk - “mitt galna ex” - eller att påstå att det är hon som utövat 
våld. Han kan fortsätta att hota kvinnan direkt eller indirekt; dyka upp där hon jobbar, veckohandlar 
eller bor, eller rent av flytta in på hennes gata. Delar de barn och därmed tvingas till umgänge blir 
situationen än värre. Han kan få offret att börja tvivla på sig själv genom att ständigt tala om för 
henne hur dåligt minne hon har eller hur överkänslig hon är, för att hon inte ska tro på sina egna 
upplevelser ens när det gäller våldet. Han kan “av misstag” undanhålla information eller kallelser 
från skola och vård, så att kvinnan ser ut att missköta barnets utbildning eller hälsa. Han kan åsamka 
ekonomisk skada genom att vägra betala för saker som går sönder på hans barnveckor eller vägra 
dela på nödvändiga förbrukningsvaror som kläder. Han kan låta bli att skriva på för adressändring 
eller skolbyte, själv ta ut föräldradagar/VAB när barnen är sjuka hennes veckor och sabotera 
kvinnans möjligheter att ta ut VAB eller göra falskanmälningar till Försäkringskassan om 
bostadsbidrag. Han kan orsaka livsfara genom att sabotera cyklar eller bilar. 

Idag utförs många vårdnadsutredningar godtyckligt av personer som inte alltid har hört talas om 
begreppet eftervåld - våld i nära relation blev en obligatorisk kurs för socionomer först 2017. Många 
låter sig helt manipuleras av förövaren, som ofta är både trevlig och välfungerande - de ser bara den 
charmiga mannen som överöste kvinnan med kärlek, blommor och romantiska utflykter i början av 
förhållandet (och efter varje gång han slagit henne). Det är blommorna - inte blåmärkena - som de 
båda lägger ut på Facebook. “Stackars honom som har så galna ex trots att han är en sådan fin kille.” 
Detta gäller även handläggare - ofta döljs mäns våld mot kvinnor bakom uttryck som “konflikter”. 
Tyvärr tror många att våld som inte kunnat bevisas i rätten - de flesta former av våld - inte har skett. 
Låt oss vara fullständigt tydliga: det finns inget som talar för att kvinnor i någon utsträckning skulle 
ljuga om våld eller övergrepp - däremot finns det överväldigande statistik som visar hur vanligt det 
är med mäns våld mot kvinnor. Det stora problemet är inte falskanmälningar, utan att utsatta 
kvinnor inte vågar anmäla. 



 

Däremot anklagas många kvinnor, som försöker att berätta om det våld de utsatts för, för 
“umgängessabotage”. Socialtjänsten och domstolar påstår att kvinnors uppgifter om våld innebär att 
“smutskasta” eller “vara negativt inställd” till mannen. Hon ska i stället uppmuntra barnen till 
umgänge med mannen som både hon och barnen är rädda för. Förövaren fortsätter att ha rätt till 
gemensamma barn. Till och med män som mördat sin partner har rätt till sina barn. Det är inte 
förenligt med barnkonventionen. Barn som bevittnat våld i hemmet löper större risk än andra barn 
att utsättas för barnmisshandel, bryska uppfostringsmetoder och sexuella övergrepp. 

Offren och förövarna är dina grannar, arbetskamrater, vänner och finns troligen i din släkt. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

1. Att alla som jobbar med våld i nära relation ska få utbildning om eftervåld. 
2. Att alla kommunalt anställda som kommer i kontakt med personer som utsätts för 

våld i nära relation, dvs alla kommunalt anställda, utbildas så de översiktligt känner 
till och kan känna igen eftervåld. 

3. Att resurserna till arbetet med våld i nära relation i Strömstad ska öka.  
 

Undertecknat 
 

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad 



 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

Datum: 2022-06-05 
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad 
Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Utlys klimatnödläge! 

Motivering till motionen 

Alla politiska partier, i Strömstad och internationellt, vill ha en bättre värld. Vi har bara olika 
uppfattning om vad som är “bättre” och på vilket sätt man ska ta sig dit. Något dock inget parti kan 
förneka är att utan en jord att stå på, utan luft att andas och utan vatten att dricka går inga politiska 
mål att nå.  

Vi vet alla att vårt klimat är på väg att falla samman. Det är tragiskt att utrotningshotade djur dör i 
allt högre takt och att Tjernobyl fortfarande läcker radioaktivitet - men när världshaven förgiftas, 
regnskogarna försvinner och koldioxidutsläppen ökar den globala uppvärmningen; så handlar det om 
mänsklighetens gemensamma överlevnad. 

En förändring börjar i det lilla. Det kan tyckas hopplöst att sortera sina sopor när företagsjättar i 
Indien dumpar plast i havet; men ingen framgång har någonsin skett på annat sätt än med många 
små steg. Du går inte till jobbet och förväntar dig en miljon kronor i lön första dagen, eller går till 
gymmet för att se ut som Arnold Schwarzenegger efter en vecka. 

Att arbeta lokalt handlar för det första att ta ansvar för sig själv. Vi har ingen rätt att förfäras över 
plast-dumpande företag så länge vi inte ens har möjlighet att kompostera i Strömstad. Vi kan inte 
klaga på amerikanska fabrikers bolmande skorstenar förrän vi bytt ut alla våra kommunala bilar mot 
elbilar. 

En kommun som arbetar för miljön sätter för det andra en standard och är en förebild. Fler 
kommuner kommer att vända sig till oss och se att förändring är möjlig. När den här motionen 
skrevs kunde vi få inspiration av Malmö, Lund och Stockholm som redan utlyst klimatnödläge.  

Även internationellt har flera städer i världen utlyst globalt klimatnödläge, bland annat de 97 (!) 
städerna i den så kallade C40-gruppen; där bland annat Oslo, Köpenhamn och New York ingår. 

I praktiken innebär klimatnödläge ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i och de 
åtgärder som krävs för att lösa den. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser 
och undanröja hinder för en politik som kan garantera oss en säker fortlevnad på planeten. Inget 
beslut ska fattas i kommunen innan vi undersökt om det finns någon ytterligare miljöaspekt i frågan 
vi kan ta hänsyn till. Konkret kan det vara att undersöka om mer hållbara byggnader går att bygga, 
om mer miljövänliga bilar går att köpa, om fler gröna näringar går att premiera.  

Under Covid-19 vände världens CO2-utsläpp nedåt för första gången någonsin - ett fantastiskt 
exempel på att viktigast tänkbara förändring på global nivå är möjlig. I Strömstad har vi en ny 
koldioxidbudget, vilket är ett stort steg på rätt väg i vårt lilla hörn av världen. 



Med ökande extremväder skapas en ny sorts flyktingar - klimatflyktingar. Klimatdriven migration 
kommer utifrån rapporter att öka enormt de närmaste åren. I Strömstad kan vi ta hjälp av 
exempelvis Parisavtalet och sätta upp 1,5°C-målet (att verka för att jordens temperatur inte ökar 
mer än 1,5°C och därmed inte skapar fullständig katastrof världen över) som ett riktmärke.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

1. Att Strömstad kommun utlyser klimatnödläge. 
2. Att kommunen med högsta prioritet tar fram en handlingsplan med åtgärder, för att på kort 

och lång sikt arbeta mot en mer hållbar kommunal verksamhet - och hållbar kommun som 
helhet. 

3. Att Strömstad med hög prioritet utarbetar en strategi för att själva bidra till och underlätta 
att 1,5-gradersmålet nås på kommunal, nationell, och internationell nivå. 

4. Att vi ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera klimatnödläget internt och externt; samt 
mobilisera näringslivet, civilsamhället och kommuninvånarna för samarbete i den 
nödvändiga omställningen till hållbarhet. 

 

Undertecknat 
 

Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot, för Feministiskt initiativ Strömstad



" Centerpartiet 
Strömstad 

20220607 

Till Kommunfullmäktige 

Motion 

Ett skyltfönster för Strömstad 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -Ub- 7 
Dnr .KJ/.-2_o,l2 -Ö3r>7-
Hand1.nf.."."~ .......... z-············ ······• ..... , ... 

Varje butiksinnehavare och näringsidkare som vill locka kunder och besökare 

till sin verksamhet vet vikten av ett attraktivt och inbjudande skyltfönster. 

Strömstads samlade näringsliv är så gott som uteslutande beroende av, och 

knutna till, ortens betydelse som ett attraktivt besöksmål. Därigenom är 

Strömstads skyltfönster, som ort och besöksmål, synnerligen viktiga. 

Förutom en god marknadsföring, av såväl kommunen som enhet som enskilda 

näringsidkare och andra aktörer, är inbjudande infarter från land och hav, samt 

andra fysiska "skyltfönster" av stor betydelse. 

En form av "skyltfönster" som många orter, belägna i anslutning till större 

trafikleder, använder sig av är digitala evenemangstavlor. En sådan tavla kan 

användas för att tex vid vissa tillfällen enbart visa kommunvapen och 

kommunslogan, vid andra tillfällen upplysa om kommande och pågående 

evenemang. Den kan också lämna upplysning om tex Kosterhavets 

Nationalpark samt allt annat kommunen har att bjuda på. Märkligt nog har 

Strömstad ännu inte använt sig av det hjälpmedlet. Initiativ har tagits, men 

bland annat Trafikverkets regelverk angående skyltning i anslutning till 

vägområde har medfört att sådana ännu ej kommit till stånd. 

Man behöver dock inte resa speciellt långt i Sverige för att konstatera att 

många orter använder sig av just digitala evenemangstavlor som ett platsens 

skyltfönster. Exemplen är många: Uddevalla, Trollhättan, Göteborg, Säffle, 

Karlstad, Karlskoga, Örebro är några få platser från vår del av landet. Detta är 

alltså inget som är omöjligt att få till stånd. Vid samtal med näringsidkare i 



kommunen är det också tydligt att något sådant tillskott till kommunens 

"skyltfönster" skulle vara välkommet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta : 

• att Strömstads kommun åter undersöker möjligheterna för, och 

tar initiativ till att få till stånd digitala evenemangsskyltar längs 

E6 i anslutning till norra samt södra infaren till Strömstads 

centrum. 

Tore Lomgård ( C) 



 

 

 

 

 

Slipens fortlevnad 

 

Intressenter för att hyra slipen har enligt uppgift inte gått att uppbringa. -Orsaken till 
detta är att ingen lokal finns tillgänglig. Ingen kan driva verksamhet på slipen utan lokal. 

Kommunen bör, för att bredda utbudet av tjänster till sina invånare och övriga, sörja för 
att låta fastigheten Strömstad 4:4 (f.d. myrens varv) gå till försäljning via annonsering 
på sociala medier och fastighetsmäklare för att få ut det i offentligheten. 

När kommunen köpte fastigheten försvann en service för den marina näringen och 
möjligheten att få reparerat / tillverkat. (svets, svarvning, fräsning etc.) En del kan i 
dagsläget lyftas vid Marieholms marina, övriga är hänvisade till Smögens varv mfl. Detta 
medför ca 7h gångtid enkel resa för en deplacementbåt.  

Vi bör som kommun i dessa oroliga tider, dels sörja för att främja arbete som inte är 
bundna till gränshandel. I en kustkommun där vi vill stödja de lokala blå näringarna bör 
verksamhet som denna vara lokalt tillgänglig för de marina näringsverksamheterna.  

 

Vi yrkar på att: 
 försälja fastigheten Strömstad 4:4 till intressent som kan driva den tidigare nedlagda 
maritima verkstadsverksamheten vidare och serva bland annat den marina näringen. 

Nuvarande verksamhet omlokaliseras till lämplig lokal inom kommunens ägo. 

 

 

 

 

Sven Nilsson   Mattias Gustafsson



 

 

 

Bind samman Canning och Surbrunn 

 
Koppla samman Surbrunnsområdet i Bojarkilen med Canningområdet med ett enkelt gångdäck vid 
den otillgängliga delen av området. Detta ger dels fördelen med att de som har båtplats i området 
kan parkera vid Canning då parkeringen vid Bojarkilens båtplatser är för liten under högsäsong. Samt 
att det blir med framtida utvecklingen av Canning ett vackert promenadstråk. 

Ett enkelt däck som fästs i profiler emot graniten kan vara en möjlighet för att slippa vattendom för 
pålar och hålla kostnaden nere.  
En sådan lösning bör vara snabb att sätta till verket. 

Vi yrkar på att: 
Canningområdet binds samman med Surbrunnsområdet med ”enklare” lösning. Såsom bryggdäck 
eller liknande, vid den otillgängliga delen av området. 
 

 



John Johansson Sven Nilsson Mattias Gustafsson



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0337 

KS § 80 Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, 
väg 1029 och 1030 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneläggning pågår i ett område av Daftö resort. För att planen ska kunna 
genomföras krävs åtgärder på statlig infrastruktur. Trafikverket genomför en 
ombyggnation av korsningen mellan väg 1029 och 1030 givet att de erhåller 
medfinansiering till delar av kostnaden. Daftö resort AB är beredda att stå för 
medfinansieringen. Eftersom trafikverket inte tecknar avtal med annan än 
kommun avseende medfinansiering får kommunen agera mellanhand för att 
åtgärden ska komma till stånd. Kommunen ingår avtal med trafikverket och 
vidareförmedlar åtagandena i det avtalet genom tecknande av ett 
medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Förslag till medfinansieringsavtal med Daftö resort AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 135 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-25  
   

 
   

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

 KS/2022-0337 

KSau § 135 Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, 
väg 1029 och 1030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneläggning pågår i ett område av Daftö resort. För att planen ska kunna 
genomföras krävs åtgärder på statlig infrastruktur. Trafikverket genomför en 
ombyggnation av korsningen mellan väg 1029 och 1030 givet att de erhåller 
medfinansiering till delar av kostnaden. Daftö resort AB är beredda att stå för 
medfinansieringen. Eftersom trafikverket inte tecknar avtal med annan än 
kommun avseende medfinansiering får kommunen agera mellanhand för att 
åtgärden ska komma till stånd. Kommunen ingår avtal med trafikverket och 
vidareförmedlar åtagandena i det avtalet genom tecknande av ett 
medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Medfinansieringsavtal med Daftö resort AB 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-05-18 Ärende: ? 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Medfinansieringsavtal cirkulation Daftö 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna medfinansieringsavtal med Trafikverket 

att godkänna medfinansieringsavtal med Daftö resort AB 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneläggning pågår i ett område av Daftö resort. För att planen ska kunna 
genomföras krävs åtgärder på statlig infrastruktur. Trafikverket genomför en 
ombyggnation av korsningen mellan väg 1029 och 1030 givet att de erhåller 
medfinansiering till delar av kostnaden. Daftö resort AB är beredda att stå för 
medfinansieringen. Eftersom trafikverket inte tecknar avtal med annan än 
kommun avseende medfinansiering får kommunen agera mellanhand för att 
åtgärden ska komma till stånd. Kommunen ingår avtal med trafikverket och 
vidareförmedlar åtagandena i det avtalet genom tecknande av ett 
medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. 

Ärendet 
Detaljplaneläggning pågår i ett område av Daftö resort. För att planen ska kunna 
genomföras krävs åtgärder på statlig infrastruktur. Trafikverket genomför en 
ombyggnation av korsningen mellan väg 1029 och 1030 givet att de erhåller 
medfinansiering till delar av kostnaden. Daftö resort AB är beredda att stå för 
medfinansieringen. Eftersom trafikverket inte tecknar avtal med annan än 
kommunen avseende medfinansiering får kommunen agera mellanhand för att 
åtgärden ska komma till stånd. Kommunen ingår avtal med trafikverket och 
vidareförmedlar åtagandena i det avtalet genom tecknande av ett 
medfinansieringsavtal med Daftö resort AB. Bolaget åtar sig att betala 
medfinansieringen och upplåta mark för genomförandet. Åtgärden innebär 
därmed inte några kostnader för kommunen. Daftö resort AB ställer bankgaranti 
för de ekonomiska åtagandena i avtalet. 

Trafikverket har kostnadsberäknat åtgärden till 9,6 miljoner kronor. Kommunens, 
dvs. Daftö resort ABs, andel i kostnaderna är 2/3. Andelen har beräknats till 6,4 
miljoner kronor.  

Löpande vidarefakturering av utläggen sker halvårsvis. Slutreglering av de faktiska 
kostnaderna kommer ske så snart kommunen erhållit slutlig faktura ifrån 
Trafikverket. 



   2 (2) 

 2022-05-18 Ärende: ? 
   

 

   

 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunen kommer att lägga ut pengar under en kortare period men kommer 
inte drabbas av några kostnader i övrigt.  

Folkhälsoperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Avtalen följer gällande rätt. 

Miljöperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
Medfinansieringsavtal med Daftö resort AB 
  

Linus Johnson 
Mark- och exploateringschef 
0526-191 54 
linus.johnson@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschefen



































PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2020-0499 

KS § 82  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - 
exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sjöstjärnan 1 
med flera 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Spa-Hotellet med 
sammanlagt cirka 250 nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet ska ett nytt 
parkeringshus anläggas på grusplanen norr om befintliga hotellområdet. På det 
nya parkeringshuset planeras för ytterligare hotellrum och aktivitetsytor. 
Förslag till exploateringsavtal föreligger. Avtalet reglerar kommunens och 
exploatören Nötholmen Hotelleiendom AS ansvar för åtgärder och kostnader 
vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar även 
marköverlåtelser mellan parterna för att anpassa fastigheterna efter 
planförslaget. Marköverlåtelserna sker på så sätt att kommunen netto ska 
ersättas med 15 765 000 kronor av exploatören. 
Exploatören har ett ekonomisk åtagande enligt exploateringsavtalet för 
ombyggnation av gata. Exploatören ska för detta åtagande ställa säkerhet om 700 
000 kr. 

Exploatören har parallellt med undertecknande av exploateringsavtalet även 
undertecknat en överenskommelse innebärande att denne åtar sig att verka för 
att en finansieringslösning tillkommer för en förbindelse mot centrum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01 
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2022-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-06-01 § 152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Sjöstjärnan 1 
med flera 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-06-01 Ärende: TN/2021-0574 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Exploatering Sjöstjärnan 1 m.fl. - överenskommelse om 
markförsäljning och övergång 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stjöstjärnan 1 m fl 

att godkänna överenskommelse mellan hotellet och kommunen avseende 
övergång för gång och cykel över Bojarkilen. 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för Stjöstjärnan 1 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Spa-Hotellet med 
sammanlagt cirka 250 nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet ska ett nytt 
parkeringshus anläggas på grusplanen norr om befintliga hotellområdet. På det 
nya parkeringshuset planeras för ytterligare hotellrum och aktivitetsytor. 
Förslag till exploateringsavtal föreligger. Avtalet reglerar kommunens och 
exploatören Nötholmen Hotelleiendom AS ansvar för åtgärder och kostnader vid 
genomförandet av detaljplanen, se bilaga. Exploateringsavtalet reglerar även 
marköverlåtelser mellan parterna för att anpassa fastigheterna efter 
planförslaget. Marköverlåtelserna sker på så sätt att kommunen netto ka ersättas 
med 15 765 000 kronor av exploatören. 
Exploatören har ett ekonomisk åtagande enligt exploateringsavtalet för 
ombyggnation av gata. Exploatören ska för detta åtagande ställa säkerhet om 
700 000 kr. 
 
Exploatören har parallellt med undertecknande av exploateringsavtalet även 
undertecknat en överenskommelse innebärande att denne åtar sig att verka för 
att en finansieringslösning tillkommer för en förbindelse mot centrum. 



   2 (2) 

 2022-06-01 Ärende: TN/2021-0574 
   

 

   

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunen kommer erhåller en intäkt för försäljningen av marken. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01 
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor, upprättat 2022-05-30 

  

Linus Johnson 
Mark- och exploateringschef 
0526-191 54 
linus.johnson@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef tekniska 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Akten, Nötholmen Hotelleiendom AS Strandveien 50 1366 LYSAKER NORGE 



  
 

Dnr: TN/2021-0574 

 Upprättat: 2022-05-30 

 
 
 

1 

Exploateringsavtal 

för detaljplan del av Sjöstjärnan 1 m fl gällande utbyggnad av  

SPA-hotellet i Strömstads kommun 

 

PARTER  

Strömstads kommun (org.nr. 212000-1405) 

45280 Strömstad 

(nedan kallad Kommunen, ägare av fastigheten Kebal 2:96) 

 

Nötholmen Hotelleiendom AS (org.nr. 502066-0402) 

/Thor Halvorsen Holding AS  

Strandveien 50 

1366 LYSAKER 

NORGE 

(nedan kallad Exploatören, och ägare av fastigheten Sjöstjärnan 1, nedan kallad 

Fastigheten) 

 

BAKGRUND 

Syftet med detaljplanen Sjöstjärnan 1 m fl är att möjliggöra en utbyggnad av Spa-

hotellet med sammanlagt cirka 250 nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet ska 

ett nytt parkeringshus anläggas på grusplanen norr om det befintliga hotellområdet. På 

det nya parkeringshuset planeras för ytterligare hotellrum och aktivitetsytor. Denna del 

av exploateringen berör fastigheten Kebal 2:96, vilken ägs av Strömstads kommun.  

Detaljplanen medger även ett par mindre justeringar av byggrätten kring den befintliga 

hotellbyggnaden för att möjliggöra utökning av de gemensamma funktionerna som spa 

och restaurang. 

Exploatörens exploatering medför en ombyggnation av allmän plats Gata inom del av 

detaljplanen, vilken Exploatören ansvarar för att bygga om. 

 DETALJPLAN  

 Detaljplan 

Syftet med detta exploateringsavtal är att reglera ett effektivt och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplan Sjöstjärnan 1 m fl, se plankarta antagandehandling 

(daterad 2022-06-01) bilaga 1, nedan kallad Detaljplanen. För fullföljandet av 

åtaganden och kostnader för genomförandet av Detaljplanen har parterna träffat detta 

exploateringsavtal, nedan kallat detta Exploateringsavtal. 



  
 

Dnr: TN/2021-0574 

 Upprättat: 2022-05-30 
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 Tidigare avtal 

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2021-04-16, 

vilket innebär att Exploatören bekostar samtliga plankostnader hänförliga till 

Detaljplanen.  

 MARKÖVERLÅTELSER, UPPLÅTELSER & FÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 

§ 2.1.1 Kommunen överlåter kvartersmark till Exploatören 

Kommunen överlåter genom fastighetsreglering de av Kommunen ägda 

markområdena av fastigheten Kebal 2:96 inom Detaljplanen som ska utgöra 

kvartersmark, till Exploatörens fastighet Sjöstjärnan 1. Områdena är rödskrafferade på 

Bilaga 2.  

Kommunen har utöver vad som direkt framgår av detta Exploateringsavtal inte lämnat 

någon garanti eller utfästelse beträffande markområdenas skick och Exploatören har 

inte förlitat sig på någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande dessa. 

Markområdena överlåtes i det skick de har för dagen för undertecknandet av detta 

Exploateringsavtal. Exploatören har getts möjlighet att besiktiga markområdena och 

avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister. 

Tillträde enligt § 2.3 till markområdena ska ske så snart förrättningen vunnit laga 

kraft.  

Som ersättning för markområdena ska Exploatören betala 16,4 miljoner kronor  

(sextonmiljonerfyrahundratusen kronor) till Kommunen.  

 

§ 2.1.2 Exploatören överlåter allmän platsmark till Kommunen 

Exploatören överlåter genom fastighetsreglering de av Exploatören ägda 

markområdena av del av Sjöstjärnan 1 inom Detaljplanen som ska utgöra allmän plats 

Gata, till Kommunens fastighet Kebal 2:96. Områdena är grönskrafferade på Bilaga 2. 

Markområdena överlåts i det skick de har för dagen för undertecknandet av detta 

Exploateringsavtal. Exploatören utför och bekostar dock ombyggnation av blivande 

allmän plats Gata i enlighet med § 3.1. 

Tillträde enligt § 2.3 till markområdena ska ske så snart förrättningen vunnit laga 

kraft.  

Som ersättning för markområdena ska Kommunen betala 635 000 kronor 

(sexhundratrettiofemtusen kronor) till Exploatören. 

 

 



  
 

Dnr: TN/2021-0574 

 Upprättat: 2022-05-30 
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§ 2.1.3 Ersättningars erläggande för överlåtelse av allmän platsmark & 

kvartersmark 

Ersättningarna för markområdena som ska överföras genom fastighetsreglering enligt 

§ 2.1.1 och § 2.1.2 ska betalas senast 4 veckor efter det att förrättningen enligt § 2.3 

avslutats. 

Ränta enligt räntelagen ska utgå från förfallodagen för ersättningens erläggande. 

Ersättningarna ska erläggas genom att Exploatören inbetalar 15 765 000 kronor  

(femtonmiljonersjuhundrasextiofemtusen kronor) till Kommunens plusgiro 11 62 50-2 

samt anger referens ”Markköp SPA-hotellet Kebal 2:96”. 

Exploatören ska samtidigt skicka ett mejl till tn@stromstad.se med information om: 

• inbetalt belopp 

• referens ”Markköp SPA-hotellet Kebal 2:96”  

• diarienummer: TN/2021-0574 

 Servitut 

För att möjliggöra genomförandet av 

Detaljplanen ska del av Kommunens 

fastighet Kebal 2:96 överföras till 

Exploatörens fastighet Sjöstjärnan 1. 

För att Kommunen fortsatt ska kunna 

sköta naturmarken inom del av  

Kebal 2:96 bakom det befintliga samt 

blivande parkeringsgaraget behöver 

Kommunen för väg kunna använda 

erforderlig del av det markområde som 

ska överföras till Sjöstjärnan 1. Ett 

avtalsservitut har upprättats för att 

trygga åtkomsten till naturmarken, se bilaga 3. 

 

Om det inför ombyggnation av det befintliga parkeringsgaraget uppstår behov av 

omlokalisering av befintliga servitut för parkering som finns inom parkeringsgaraget, 

ansvarar Exploatören för att ansöka om och bekosta eventuell förrättning för 

omlokalisering av servituten. 

 Fastighetsbildning 

Kommunen har sedan tidigare ansökt om fastighetsreglering för det markområde som 

enligt § 2.1.1 avses överföras till Sjöstjärnan 1 och ska bebyggas med hotell och 

parkeringsgarage. Ansökan avses kompletteras med detta Exploateringsavtal där bland 

annat ersättning och tillträde till marken regleras mellan parterna. 
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Ansökan kommer även kompletteras med övriga markområden enligt § 2.1 som avses 

överföras genom fastighetsreglering, där detta Exploateringsavtal inlämnas till 

Lantmäteriet så snart detta Exploateringsavtal godkänts av kommunfullmäktige. 

En förutsättning för genomförandet av fastighetsbildningen enligt § 2.1 är detta 

Exploateringsavtals giltighet enligt § 7.8. 

Kostnaden för förrättningen ska bekostas av Exploatören.  

Genom undertecknandet av detta Exploateringsavtal biträder Exploatören Kommunens 

ansökan. Aktmottagare av förrättningsakten är Exploatören. 

 

 Tillträde och nyttjanderätt 

För tillträde till de olika markområden gäller vad som avtalats om i § 2.1 och § 2.2.  

I det fall Exploatören skulle behöva markåtkomst för exempelvis markprovtagning 

eller byggetablering med mera, innan förrättningen enligt § 2.3 vunnit laga kraft, ska 

särskild överenskommelse om detta tecknas mellan parterna.  

 Arrende 

Parterna är överens om att gällande arrendeavtal för parkering, tecknat mellan parterna 

2018-03-14, ska upphöra att gälla så snart förrättningen enligt § 2.3 vunnit laga kraft, 

se bilaga 4. 

 Ledningsrätt 

Exploatören upplåter härmed utan ersättning rätt för Kommunen att utan ersättning 

bibehålla, underhålla och förnya kommunala spill- och dagvattenledningar med 

tillhörande anläggningar till förmån för Kommunen inom u-området markerat på 

Detaljplanen, se bilaga 1.  

Ledningsrätt ska upplåtas i den sträcka och med den bredd som markerats med u-

område på plankartan, bilaga 1.   

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till 

ledningsområdet eller som kan skada anläggningarna inom detta. 

Kommunens rätt ska säkerställas genom ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen, varvid 

detta Exploateringsavtal ska anses utgöra en sådan överenskommelse som anges i § 14 

ledningsrättslagen. Exploatören biträder härmed kommunens ansökan. 

Kommunen ansöker om ledningsrätt för de kommunala VA- anläggningarna enligt vad 

som avtalats ovan i denna paragraf och Exploatören ska betala förrättningskostnaden. 
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 

ANLÄGGNINGAR 

 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

Exploatören utför och bekostar projektering och ombyggnad av allmän plats Gata 

inklusive vändzon, nedan kallad Gatan, för genomförandet av Detaljplanen. Gatans 

ytskikt ska vara asfalt med erforderliga kantstenar och standard ska följa VGU, om 

inte annat överenskommes skriftligen mellan parterna.  

Ombyggnaden av Gatan ska ske i samband med Exploatörens ombyggnad av det 

befintliga parkeringsgaraget.  

Kommunen genom dess gatuavdelning ska skriftligen godkänna 

projekteringshandlingarna för Gatan innan arbetena påbörjas. Ett godkännande av 

handling fråntar inte Exploatören konstruktionsansvaret. 

Kommunen ska ges möjlighet till kontroll och besiktning av arbetena i enlighet med  

§ 6.2.  

När Gatan är färdigställd överlåts den utan ersättning till Kommunen, där Kommunen 

ansvarar för löpande drift och underhåll av Gatan.  

 

Flytt av stenmur i naturmark 

För att inte riskera att bryta 

naturområdets ekologiska kontinuitet 

för hasselsnok vid genomförandet av 

Detaljplanen ska stenmuren i norr 

bakom det befintliga 

parkeringsgaraget flyttas.  

För att undvika att skada 

övervintrande individer ska flytten 

utföras under sommarhalvåret. 

Kommunen ombesörjer flytt av 

stenmuren under det efterföljande 

sommarhalvår som inträffar efter 

detta Exploateringsavtal blivit giltigt 

enligt § 7.8. Kostnaden för arbetet 

med flytt av stenmuren bekostas av Exploatören, där Kommunen fakturerar 

Exploatören kostnaderna så snart arbetet är utfört. 

Exploatören äger rätt att före det att kommunen genomfört flytten själv ombesörja och 

bekosta flytt av stenmuren i enlighet med de skyddsbestämmelser som angivits ovan. 

Exploatören ska före en sådan flytt samråda med kommunens miljöavdelningen. 
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 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

Kommunen är huvudman för det allmänna kommunala VA- anläggningarna i området. 

Av den information som Exploatören tillhandahållit kommunens VA-avdelning finns 

inget behov av att varken flytta kommunala VA- ledningar eller uppdimensionera 

dessa för genomförandet av Detaljplanen.  

Tillkommande byggnation avser nyttja befintlig förbindelsepunkt. 

Exploatörens brukningstaxa kommer justeras vid tillkommande byggnation, där 

servisanmälan ska lämnas till kommunens VA- avdelning. VA-avgifterna följer den 

kommunala VA-taxan som gäller vid betalningstillfället. 

 Gatukostnadsersättning 

Efter att Exploatören utfört och betalat de åtgärder som åligger Exploatören att betala 

enligt detta Exploateringsavtal, ska Exploatören anses ha betalat gatukostnader som 

Kommunen annars har möjlighet att debitera Exploatören såsom ägare till Fastigheten 

enligt plan- och bygglagen. 

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte kostnader för framtida förbättringar eller 

utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar 

avseende gator och allmänna platser vilka regleras enligt vid aktuell tidpunkt gällande 

lagar och regler. 

 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 

ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnaden på kvartersmark och att pågående arbete 

utformas så att de boende inom området kan nå allmän plats under byggtiden. 

Exploatören utför och bekostar projektering och genomförande av de anslutnings- och 

återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd av 

Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska 

projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

 Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark 

Exploatören ska vid behov ansöka om och bekosta inrättandet av 

gemensamhetsanläggning för väg till nytt parkeringsgarage, samt för övriga 

anläggningar i den mån som krävs för ändamålsenligt genomförande av Detaljplanen. 
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 Enskilda VA-anläggningar 

Exploatören anlägger och bekostar eventuellt behov av uppdimensionering och 

tryckstegring av VA-ledningar inom Fastigheten.  

 Dagvatten 

Vid bygglov för genomförandet av Detaljplanen ska erforderlig rening av dagvatten 

såsom exempelvis genom olje- och partikelfilter från nya parkeringsytor ske och 

dagvatten från dessa ytor ska avledas åt nordväst för att liksom idag infiltreras genom 

naturmark och golfbana innan det når recipient. 

 Avfallshantering 

Vägar på kvartersmark ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga avfallsfordon 

fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i anslutning till 

avfallsutrymme för att vända avfallsfordon.  

 Geoteknik 

Geotekniska undersökningar har sedan tidigare tagits fram i samband med tidigare 

byggnation inom delar av Detaljplanen. Därtill har dessa utredningar kompletterats 

med ytterligare geotekniska utredningar i samband med framtagandet av Detaljplanen, 

vilka redogörs för i planhandlingarna för Detaljplanen. Samtliga geotekniska 

utredningar utgör underlag till Detaljplanen. 

Exploatören har tagit del av de geotekniska utredningarna och är införstådd med samt 

behöver beakta de geotekniska förutsättningar som föreligger vid genomförandet av 

Detaljplanen. 

Kommunen har utfört och bekostat den bergssäkring som erfordrats utmed 

Kebalvägen enligt Bergabs besiktning daterad 2022-03-31. 

 Ledningar för el och telekommunikationer 

Exploatören ska i samråd med ledningssägare och kommunens VA-avdelning svara 

för samordning av ledningsdragning och den eventuella ledningsflytt som krävs för 

exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning inom 

kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 

byggtiden. 
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 Staket mot golfbanan 

Som säkerhet mot golfbanan ska Exploatören uppföra och bekosta ett staket i den 

omfattning som krävs för att hindra att personer kan gå ut på golfbanan ifrån 

hotellområdet. Staketet ska vara uppfört senast då det nya parkeringsgaraget tas i bruk. 

 Förlängning av gångväg 

Befintlig gångväg som leder längs med hotellet ska skyltas upp av Exploatören så att 

denna synliggörs tydligare för gångtrafikanter. 

 

Gångvägen ska även förlängas så att denna tydligare ansluter till den kommunala 

gångbanan som leder mot centrum.  

Exploatören utför och bekostar projektering och anläggande av förlängningen av 

gångvägen fram till den kommunala gångbanan inom rödskrafferat område, se bild 

nedan. Utformning och anslutning av gångvägen till gångbanan ska godkännas av 

kommunens gatuavdelning innan arbetena påbörjas. 

Exploatören ska ha utfört åtgärderna senast inom 2 år ifrån detta Exploateringsavtals 

giltighet enligt § 7.8. 
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 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Markföroreningar 

Exploatören friskriver, utöver vad som anges i avsnitt 5.1.1, således Kommunen från 

allt ansvar vad gäller de rödskrafferade markområdenas skick som redovisas på bilaga 

2, inklusive faktiska fel och brister, brister i miljöhänseende, rådighetsfel och så 

kallade dolda fel. Exploatören påtar sig vidare allt ansvar och alla kostnader för 

utredningar och saneringar av eventuella föroreningar inom markområdena som med 

stöd av reglerna i miljöbalken kan åläggas Kommunen i egenskap av 

fastighetsägare/verksamhetsutövare eller som krävs för att markområdena ska kunna 

användas i enlighet med Detaljplanen. Detta innebär att Exploatören ska hålla 

Kommunen ekonomiskt skadeslös för kostnad enligt ovan som kan drabba 

Kommunen. 

 

§ 5.1.1 Saneringsåtagande 

Kommunen påtar sig allt ansvar att utföra och bekosta den eventuella efterbehandling 

av föroreningar upp till nivån mindre känslig markanvändning (MKM) som krävs för 

att den mark som ska överföras till Sjöstjärnan 1 och som idag utgör grusparkering 

med kringområde, ska kunna användas i enlighet med Detaljplanen. Området 

redovisas med grön kantlinje i nedanstående karta. Kommunen vidtar efterbehandling 

snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. Omfattningen av åtgärderna bestäms av 

Kommunen i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 
Karta utvisande grusparkeringen med kringområde 

§ 5.1.2 Särskilt om föroreningar i Gatan 

Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av Gatan ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som 

hanteringen av föroreningarna kan medföra läggs till kostnaden för Gatan enligt § 3.1. 
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 Fornlämningar 

Om fornlämningar påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar 

Exploatören för anmälan till länsstyrelsen och bekostar de åtgärder som kan komma 

att krävas för genomförandet av Detaljplanen. 

 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Detaljplaneområdet ska ske så att störningarna begränsas i 

möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 

åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och 

funktionella allmänna gång- och cykelstråk med mera under byggtiden. Exploatören 

ansvarar för och bekostar upprättande av eventuella trafikanordningsplaner samt 

säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning. 

 Skador under byggtiden 

Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, vägar och 

övriga anläggningar vid genomförandet av Detaljplanen. 

Exploatören ansvarar för återställande av skador på annan parts egendom. Innan skada 

åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part har rätt att på 

bekostnad av den som orsakat skada själv reparera skadan. 

Skador som uppkommer utanför Detaljplanen i samband med åtgärder utförda av eller på 

uppdrag av Exploatören, ska snarast möjligt åtgärdas.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt besikta kommunens markanläggningar, inom och 

invid området som omfattas av Detaljplanen. Exploatören kallar till besiktning. Vid denna 

inspektion ska status och eventuella skyddsåtgärder säkerställas.  

Exploatören ansvarar för att övrig besiktning sker i den mån som erfordras för att 

säkerställa ovanstående åtagande, där Exploatören kallar berörda parter till besiktning. 

I de fall Exploatören behöver åtkomst till mark utanför Fastigheten för genomförandet 

av Detaljplanen, som berör kommunalägd mark, ska parterna skriftligen 

överenskomma om de etableringsområden som behövs.  

 SÄKERHETER, KONTROLL & BESIKTNING 

 Bankgaranti 

Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt § 3.1 i detta Exploateringsavtal för 

ombyggnation av Gata. Exploatören ska för detta åtagande ställa en icke 

tidsbegränsad säkerhet i form av bankgaranti (on demand- garanti) till ett belopp 

om 700 000 kronor (SJUHUNDRATUSENKRONOR). Säkerheten ska överlämnas 
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till Kommunen i enlighet med vad som anges i § 7.8 nedan. Som ett alternativ till 

bankgaranti kan medel deponeras på ett av kommunen angivet konto. 

Säkerheten får omedelbart användas av Kommunen för att fullgöra Exploatörens 

åtagande, om Exploatören ej fullgör sitt ekonomiska åtagande enligt detta 

Exploateringsavtal.  

Säkerheten återlämnas så snart godkänd garantibesiktning föreligger enligt § 6.3. 

 Kontroll & besiktning 

Kommunen äger rätt att utöva den kontroll över de anläggningsarbeten som kan anses 

vara nödvändig under genomförandet av Detaljplanen avseende ombyggnation av 

Gatan enligt § 3.1. Exploatören ersätter kommunen för kontrollkostnaderna. 

Exploatören kallar till slutbesiktning av Gatan när denna färdigställts. Till 

slutbesiktningen kallas om sådan finns berörd samfällighetsförening och Kommunen. 

Besiktningsman ska utses av Kommunen. Exploatören bekostar besiktningskostnader 

och vid behov även för efterbesiktningskostnader. 

Så snart godkänd slutbesiktning föreligger ska bankgarantin skrivas ned med 50 % 

under garantitiden. 

Exploatören ansvarar för Gatan och dess konstruktion under garantitiden som är 5 år 

från godkänt slutbesiktningsdatum.  

 Garantitid 

Under garantitiden har Exploatören ansvar för att bekosta och åtgärda de eventuella fel 

och brister som uppkommer på den utförda Gatan enligt § 3.1.  

Före garantitidens utgång ska en garantibesiktning hållas. Exploatören kallar till 

besiktning minst fyra veckor före garantitidens utgång.  

Garantiansvaret förlängs till dess godkänd garantibesiktning föreligger.  

Så snart godkänd garantibesiktning föreligger, upphör Exploatörens betalningsansvar 

för Gatan enligt § 3.1.  

Kommunen övertar därefter drift- och underhållsansvar för Gatan. 

 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 

Exploatören ansvarar för att relationshandlingar upprättas gällande ombyggd av Gatan 

enligt § 3.1 Relationshandlingar ska omfatta höjdsatt ytskiktsplan på Gatan samt 

eventuella ändringar av VA-anläggningen och utföras av sakkunnig. 

Relationshandlingarna ska överlämnas senast vid slutbesiktning av Gatan till 
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Kommunen utan ersättning. Handlingen ska följa kommunens koordinatsystem och 

format så att de lätt kan inordnas i den digitala primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 

följs som krävs för Detaljplanens genomförande. 

 Nybyggnadskarta 

Enligt Miljö- och byggnämndens beslut 2008-04-17 § 130 ska nybyggnadskarta 

upprättas för första byggnadsetableringen på fastighet inom Detaljplanelagt område. 

Vad en nybyggnadskarta ska innehålla framgår av bilaga 5. Det är av stor vikt att 

Exploatören är införstådd i dessa riktlinjer och Exploatörens ansvar att vidare 

informera eventuella byggherrar om de krav som ställs från kommunen innan en 

nybyggnadskarta kan upprättas. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer ska godkännas 

av miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun. 

 Information, marknadsföring 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 

allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 

samband med genomförandet av Detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta Exploateringsavtal 

Vid Exploatörens överlåtelse av Fastigheten eller del därav som omfattas av detta 

Exploateringsavtal förbinder sig Exploatören att förbinda den nye ägaren att iakttaga 

vad som åvilar Exploatören enligt detta Exploateringsavtal så att detta blir gällande 

mot varje kommande ägare av Fastigheten eller del därav. Detta Exploateringsavtal 

ska bifogas i avskrift.  

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 

part, tillse att tillräcklig säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.1 ovan. 

Kommunen avgör vad som utgör tillräcklig säkerhet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 

detta Exploateringsavtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Ändringar 

Ändringar eller tillägg till detta Exploateringsavtal ska vara skriftliga för att vara gällande 

mellan parterna. 
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 Tvist 

Tvist mellan parterna som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta 

Exploateringsavtal ska avgöras av svensk allmän domstol. 

 Giltighet 

Detta Exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte 

dels  Exploatören ställer en säkerhet till Kommunen enligt § 6.1 senast inför att detta 

Exploateringsavtal ska beredas av kommunstyrelsen inför beslut i 

kommunfullmäktige, 

dels  kommunfullmäktige i Strömstads kommun godkänner detta Exploateringsavtal 

senast 2022-12-30, genom beslut som senare vinner laga kraft, 

dels  kommunfullmäktige i Strömstads kommun antar Detaljplanen, senast  

2022-12-30, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

_______________________________ 
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Signaturer 

Detta Exploateringsavtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna 

tagit var sitt och ett exemplar översänds till Lantmäteriet vilket ombesörjs av 

Kommunen.  

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Strömstads kommun  För Strömstads kommun 

 

__________________________ __________________________ 

Mats Brocker Kent Hansson 

Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande 

  

 

Ort och datum __________________________________ 

 

För Exploatören  För Exploatören 

 

__________________________ __________________________ 

  

 

Bilagor 

Detta Exploateringsavtal utgörs av detta avtal (detta dokument) samt följande bilagor: 

 

Bilaga 1  Plankarta för detaljplanen, Sjöstjärnan 1 m fl. (antagandehandling, daterad 

2022-06-01) 

Bilaga 2  Karta redovisande markområdena som ska överföras 

Bilaga 3 Avtalsservitut för väg 

Bilaga 4 Arrendeavtal för parkering, undertecknat 2018-03-14.  

Bilaga 5 Riktlinjer nybyggnadskarta, daterad 2008-03-25.  

























PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2020-0499 

KS § 83  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera (Spa-hotellet), daterad 2022-04-12, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna granskningsutlåtande daterat 2022-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sjöstjärnan 1 med flera(Spa-hotellet). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. 
Utbyggnaden ska framförallt äga rum genom att bygga på befintligt 
parkeringsgarage med nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet för detta 
studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på grusplanen 
norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de övre våningarna. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsgarage och syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna 
byggrätt så att även hotell medges här. 

Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i 
hotellets faciliteter så som restaurang och spa och planförslaget ska därför 
studera möjligheten att utöka dessa befintliga ytor något. 

Under samråd och granskning har ett antal sakägare i området framfört 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna handlar främst om önskan att tillåta 
boende inom befintlig hotellbyggnad samt synpunkter på parkeringssituationen i 
området. 

Förvaltningen bedömer att synpunkterna har bemötts men planförslaget har inte i 
full utsträckning tillgodosett dem. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2022-04-12, reviderade 2022-06-01 
Granskningsutlåtande daterat 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 
Plankarta, daterad 2022-06-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att godkänna granskningsutlåtande daterat 2022-06-01

2. att föreslå kommunfullmäktige besluta
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 med flera (Spa-hotellet), daterad 2022-04-12, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutet skickas till 
mbn@stromstad.se 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-25  
   

 
   

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

 KS/2020-0499 

KSau § 133  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan 
om planbesked 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. att godkänna granskningsutlåtande  

2. att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet). 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. 
Utbyggnaden ska framförallt äga rum genom att bygga på befintligt 
parkeringsgarage med nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet för detta 
studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på grusplanen 
norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de övre våningarna. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsgarage och syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna 
byggrätt så att även hotell medges här. 

Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i 
hotellets faciliteter så som restaurang och spa och planförslaget ska därför 
studera möjligheten att utöka dessa befintliga ytor något. 

Under samråd och granskning har ett antal sakägare i området framfört 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna handlar främst om önskan att tillåta 
boende inom befintlig hotellbyggnad samt synpunkter på parkeringssituationen i 
området. 

Förvaltningen bedömer att synpunkterna har bemötts men planförslaget har inte i 
full utsträckning tillgodosett dem. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2022-04-12, reviderade 2022-05-23 
Granskningsutlåtande daterat 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 

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

att godkänna granskningsutlåtande 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-25  
   

 
   

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

Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet). 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutet skickas till 
Diariet 
  
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Miljö- och byggförvaltningen 2022-05-25 Ärende: KS/2020-0499 
Plan- och byggavdelningen   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan 

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

att godkänna granskningsutlåtande daterat 2022-06-01 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå anta detaljplan för Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet), daterad 2022-04-
12, reviderad 2022-06-01 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet).  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. 
Utbyggnaden ska framförallt äga rum genom att bygga på befintligt 
parkeringsgarage med nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet för detta 
studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på grusplanen 
norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de övre våningarna. 

I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsgarage och syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna 
byggrätt så att även hotell medges här. 

Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i 
hotellets faciliteter så som restaurang och spa och planförslaget ska därför 
studera möjligheten att utöka dessa befintliga ytor något. 

Under samråd och granskning har ett antal sakägare i området framfört 
synpunkter på förslaget. Synpunkterna handlar främst om önskan att tillåta 
boende inom befintlig hotellbyggnad samt synpunkter på parkeringssituationen i 
området. 

Förvaltningen bedömer att synpunkterna har bemötts men planförslaget har inte i 
full utsträckning tillgodosett dem. 



   2 (2) 

 2022-05-25 Ärende: KS/2020-0499 
   

 

   

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv 
Förvaltningen bedömer inte att dessa perspektiv berörs i någon större omfattning 
av planförslaget utan har beaktats under planprocessen. 

Ekonomiskt perspektiv  
Planen har finansierats av exploatören. Som ett separat ärende följs detaljplanen 
av ett exploateringsavtal där ekonomiska åtaganden mellan kommunen och 
exploatören regleras. 

Juridiskt perspektiv 
Planen har hanterats enligt plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2022-04-12, reviderade 2022-06-01 
Granskningsutlåtande daterat 2022-06-01 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-25 
 
Nedanstående handlingar ingår i beslutsunderlaget och finns tillgängliga för 
påseende hos miljö- och byggförvaltningen: 
Sammanställning gällande dagvatten och skyfall, daterad 2022-02-18 
PM Geoteknik (inkl bilagor), Bohusgeo, daterad 2021-09-10 
MUR (inkl bilagor), Bohusgeo, daterad 21-09-10 
PM Geoteknik, Ramboll, daterad 22-02-01 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), Ramboll,  
daterad 22-02-01 
Geoteknik, NCC, daterad 2000 - 2005 
Geoteknisk undersökning, B.G. Lindh AB, daterad 1998-09-09 
 
  

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

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
kommunfullmäktige 
mbn@stomstad.se 
Sökanden 
 

mailto:mbn@stomstad.se
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. Utbyggnaden ska 
framförallt äga rum genom att bygga på befintligt parkeringsgarage med nya hotellrum. För att 
täcka parkeringsbehovet studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på 
grusplanen norr om hotellområdet samt att lägga några av de nya hotellrummen och 
aktivitetsytor uppe på detta nya parkeringshus. Sammanlagt beräknas ca 250 nya hotellrum. 
 
Planändringen syftar också till ett par mindre justeringar av byggrätten kring den befintliga 
hotellbyggnaden för att möjliggöra utökning av de gemensamma funktionerna som spa och 
restaurang när boendekapaciteten ökas. 

Planprocessen 
Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Planprocessen består av flera olika skeden, aktuellt skede markeras i nedanstående figur. I 
samrådsskedet samlas synpunkter in från myndigheter och andra berörda med syftet att få ett 
så bra underlag som möjligt för det fortsatta arbetet i planprocessen. 
 

 
 
Med hjälp av de synpunkter som samlas in under samrådet bearbetas förslaget till detaljplan. 
Det omarbetade förslaget skickas sedan ut till berörda för det som kallas granskning. Här ges 
möjligheten att komma med ytterligare synpunkter för att påverka planförslaget. 
 
Efter granskningen sammanställs de synpunkter som har kommit in under planprocessens 
gång i ett granskningsutlåtande och små justeringar av förslaget kan göras innan kommunen 
tar beslut om att anta detaljplanen. 
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Beslutet om att anta detaljplanen kan överklagas av berörda som senast i granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda. 
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Granskningshandling 

Detaljplan för del av Sjöstjärnan 1 m fl 

(Spa-hotellet) 

Planbeskrivning 

1. Inledning 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. Utbyggnaden ska 
framförallt äga rum genom att bygga på befintligt parkeringsgarage med nya hotellrum. För att 
täcka parkeringsbehovet för detta studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett 
parkeringshus på grusplanen norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de 
övre våningarna. 
 
I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt parkeringsgarage och 
syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna byggrätt så att även hotell medges 
här. 
 
Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i hotellets faciliteter 
så som restaurang och spa och planförslaget ska därför studera möjligheten att utöka dessa 
befintliga ytor något. 
 
Utbyggnaden kan komma att ske etappvis. 
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Skiss från Lomar Arkitekter 

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen hör denna 
planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. 
Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir då planen 
genomförs. 
 
Till planhandlingarna hör 
 
 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-09-15 
 Sammanställning gällande dagvatten och skyfall, daterad 2022-02-18 
 PM Geoteknik (inkl bilagor), Bohusgeo, daterad 2021-09-10 
 MUR (inkl bilagor), Bohusgeo, daterad 21-09-10 
 PM Geoteknik, Ramboll, daterad 22-02-01 
 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), Ramboll, daterad 22-02-01 
 Geoteknik, NCC, daterad 2000 - 2005 
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 Geoteknisk undersökning, B.G. Lindh AB, daterad 1998-09-09 
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2. Beskrivning av detaljplanen 

Planens huvuddrag 
Planområdet ligger i västra kanten av Strömstad tätort. Planområdet ligger i anslutning till 
bostadsområdet Nötholmen och gränsar även till golfbanan. 
 
Planområdet består av fastigheten Sjöstjärnan 1,2, 3 och 4 samt delar av Kebal 2:96. Inom 
planområdet finns idag en hotellbyggnad samt ett parkeringsgarage. 
 
Förslaget till detaljplan medger att den befintliga byggrätten för bostäder ovanpå befintligt 
parkeringsgarage görs om för att även medge hotell (nr 2 i skissen nedan). Förslaget innebär 
också att grusytan norr om befintligt hotell medges för parkeringsgarage, hotellrum samt 
aktiviteter som t ex konferensytor, gym eller liknande (nr 1 i skissen nedan). För att täcka 
behovet för de tillkommande hotellrummen och möjlighet till fler gäster, behöver 
serveringsdelen till hotellets restaurang utvidgas att inkludera även uteserveringsdelen (nr 3 i 
skissen nedan). 
  
Inom ramen för planarbetet ska även den befintliga byggrätten för hamnändamål närmast 
hotellet studeras för att medge en användning bättre knuten till hotellverksamheten (nr 4 i 
skissen nedan). 
 
I planförslaget tas även ett par av bostäderna på Sjöstjärnan 2 med för att bekräfta nuvarande 
användning. Gällande detaljplan säger här hotell men husen används som privata bostäder 
och denna användning föreslås bekräftas med bestämmelsen Bostad i tillägg till Centrum. 
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Skiss från Lomar Arkitekter 

Läge och omfattning 
Planområdet ligger i västra kanten av Strömstad tätort och är ca 30 000 m² stort. 
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Genomförandetid 
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd, minst 5 och högst 
15 år, inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden får planen 
i princip inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med 
planen. 
 
Genomförandetiden i förslaget är satt till 5 år. Denna tid har valts eftersom de allmänna 
platserna i förslaget redan är utförda. En kortare genomförandetid kan också vara positivt om 
det visar sig att någon del av planen behöver ses över i framtiden.  

Allmän plats och huvudmannaskap 
I planförslaget ingår ca 8 600 m² allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Denna 
mark består av gatumark och natur. All den mark som planläggs som allmän plats tillhör den 
kommunala fastigheten Kebal 2:96. 
 
Det kommunala huvudmannaskapet innebär att kommunen har en skyldighet att ordna och 
underhålla de allmänna platserna. Planförslaget medför en ombyggnation av allmän plats gata 
med tillhörande vändzon.  

Kvartersmark 
Kvartersmarken i området utgörs av fastigheterna Sjöstjärnan 1,2, 3 och 4 samt delar av Kebal 
2:96.  
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Sjöstjärnan 1 utgör idag hotellanläggningen med restaurang, spa, konferenslokaler samt 
parkeringsgarage. De båda fastigheterna Sjöstjärnan 3 och 4 består av hotellrum som ägs av 
bostadsrättsföreningar. Sjöstjärnan 2 är privata bostäder. 

Bostäder/hotell på befintligt parkeringsgarage 

Befintligt hotell är utbyggt enligt gällande detaljplan från 2014. Denna detaljplan innehåller 
även en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt parkeringsgarage. 
 
Denna byggrätt är idag inte utnyttjad och nu aktuellt planförslag syftar till att ändra denna 
byggrätt så att den även medger utbyggnad av hotell. Höjderna föreslås vara i något högre än 
gällande detaljplans högsta höjd och förläggas så att den befintliga byggrätten närmast 
befintlig bostadsrättsförening i väster tas bort.  
 

 
Skiss från Lomar Arkitekter  

Nytt parkeringsgarage 

Befintligt planområde föreslås i planförslaget utvidgas till att inkludera den grusyta som ligger 
norr om dagens parkeringsgarage. Här föreslås en byggrätt för ett nytt parkeringsgarage i tre 
våningar med möjlighet till hotellrum samt aktivitetsytor så som t ex konferensytor, gym och 
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liknande i fyra våningar över detta. Parkeringsgaraget planeras kunna innehålla ca 300 
parkeringsplatser som gott och väl ska täcka det behov som den nya hotelldelen genererar. 
 

 
Skiss från Lomar Arkitekter   
 

Utveckling av befintlig hotellbyggnad 

För att ha tillräckligt med hotellfaciliteter för ett utökat antal hotellrum visar planförslaget en 
möjlighet att glasa in delar av uteserveringen för att kunna få mer sittplatser i restaurangen 
under tak. Även spa-avdelningen ges möjlighet att utöka i utrymmet under en av 
hotellkropparna där det idag finns en bubbelpool. 
 
I kanten av vattenområdet finns idag en outnyttjad byggrätt för hamnförråd. I den nya 
detaljplanen ändras användningen på denna till att vara ett komplement till hotellet för någon 
gemensam funktion som t ex konferenslokal, restaurang och servering eller liknande. Dock 
tillåts inte boende i denna del. Läget på denna byggrätt ändras något för att ligga mer på det 
som idag är mark och inte vattenområde. 
 

 
Skiss från Lomar Arkitekter 
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Ärendeinformation 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommun:   Strömstads kommun 
Detaljplanens namn:  Del av Sjöstjärnan 1 m fl 
Detaljplanens diarienummer:  MBN-2021-236 
Beslutsprotokoll för antagande:  
Påbörjandedatum:  2021-04-16 
Laga kraft:    
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3. Motiv till detaljplanens regleringar 

Allmän plats 
Den allmänna platsen i detaljplanen är reglerad med användningarna Natur och Gata och 
innefattar ytor på kommunal mark. Inom planområdet gäller kommunalt huvudmannaskap. 
 
Den mark som är reglerad med användningen Gata behöver delvis byggas om då planförslaget 
medför att gatan med tillhörande vändzon behöver flyttas. En gata är en allmän plats som är 
avsedd både för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. Denna användning passar bäst för 
gatorna i området eftersom de är till för trafik som har sitt mål i närheten.  
 
Användningen Natur ska tillämpas för friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt 
skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Användningen passar bäst för området i 
utkanten av planområdet då det är ett område som endast kommer behöva minimal skötsel. 

Kvartersmark 
Planområdets kvartersmak får användas för transformatorstation, bostadsändamål, parkering, 
tillfällig vistelse och centrum. 

Centrum/bostäder 

Användningen Bostäder ska tillämpas för områden för olika former av boende av varaktig 
karaktär. Användningen Centrum ska tillämpas för områden för kombinationer av handel 
service, tillfälligvistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger 
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  
 
Ovanstående användningar föreslås i planens sydvästra del som idag är bebyggd och nyttjas 
för ovanstående ändamål. 

Hotell på befintligt parkeringsgarage 

Användningen Tillfällig vistelse tillämpas för områden för olika typer av tillfällig övernattning 
och konferensanläggningar samt komplement till denna verksamhet. Denna bestämmelse 
används för det nuvarande hotellet samt för ytan för det befintliga parkeringsgaraget. 
Parkeringsplatserna i detta garage bedöms vara ett komplement till hotellverksamheten och 
medges då inom denna användning. 
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Höjden på de föreslagna nya byggnadskropparna föreslås bli i ca 1-2 våningar högre än högsta 
hotelldelen idag,  
d v s + 27,5 m. Utöver detta föreslås en takvåning på del av byggnaden tillåtas till + 29 m. 

Nytt parkeringsgarage/hotell 

Användningen Parkering tillämpas för områden för parkeringsanläggningar.  
 
Det nya parkeringsgaraget föreslås få en flexibel användning. Det nya garaget kan innehålla 
både parkering för hotellet men också platser som är tillgängliga för andra att använda då det 
kan gå att anlägga ett större antal parkeringsplatser än vad som är hotellets behov.  
 
Utöver våningar för parkering tillåts de övre planen i denna byggnad innehålla hotellrum och 
aktivitetsytor kopplade till hotellets verksamhet så som t ex konferensytor, gym och likande. 
För denna byggnad föreslås därför användningen Parkering och Tillfälligvistelse som kan 
innefatta allt ovanstående.  
 
Höjden på denna byggnad blir + 26,5 m. En bestämmelse om en maximal bruttoarea, exklusive 
parkeringsdäck, på 8 000 m2 införs på denna byggrätt. 
 
Under planarbetet studeras vidare utformning av denna byggnadsvolym med hänsyn till 
närheten av golfbanan. Ett exempel som studeras är möjligheten med fasader med växtlighet 
så att den gröna ridån mellan byggnation och golfbanan förstärks. 

 
 
Utifrån de geotekniska utredningar som tagits fram införs en bestämmelse i detta område om 
en lastbegränsning på 15 kPa. 
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Utveckling av befintlig hotellbyggnad 

Användningen Tillfälligvistelse tillämpas för områden för olika typer av tillfällig övernattning 
och konferensanläggningar samt komplement till denna verksamhet. Den befintliga 
hotellbyggnaden ges denna användning och i detaljplanen föreslås att byggrätten utökas på 
den befintliga uteserveringen för att medge att delar av denna kan glasas in för fler 
väderskyddade restaurangplatser. 
 
När det gäller byggrätten vid strandkanten som i gällande detaljplan medger hamnförråd 
föreslås även den få användningen Tillfälligvistelse men dock med tillägget att hotellrum inte 
får förekomma då den ligger direkt vid vägen. 

Tekniska anläggningar 

Användningen Tekniska anläggningar ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. De 
befintliga områdena för detta i gällande plan bekräftas och ges något större yta för eventuella 
behov av att utöka kapaciteten. 

Egenskapsbestämmelser 
Detaljplanen innehåller flera egenskapsbestämmelser som i sin tur är uppdelade i primära och 
sekundära egenskapsbestämmelser. För att underlätta tolkningen av detaljplanen följer ett 
antal bilder som redovisar för vilka ytor (i rosa) de olika bestämmelserna gäller. Aktuell 
bestämmelse är i bilden understruken.  
 

    
Markreservat för gemensamhetsanläggning – sekundär egenskapsbestämmelse 
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Markens anordnande och vegetation – sekundär egenskapsbestämmelse 
 

 
Skydd mot störningar – sekundär egenskapsbestämmelse 

 
Höjd på byggnadsverk, exploateringsgrad samt utförande – primär egenskapsbestämmelse 
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Utnyttjandegrad – primär egenskapsbestämmelse 
 

   
Markreservat för allmännyttiga ändamål – sekundär egenskapsbestämmelse 
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4. Genomförande 

Organisatoriska åtgärder  

Förfarande 

Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Tidplan 

Den avsedda tidplanen för detaljplanen enligt ett standardförfarande är preliminärt: 
 
Samråd  Oktober 2021  
Granskning  April 2022 
Antagande  Sommar 2022 
Laga kraft  Sommar 2022 
 
Förslaget vinner laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens 
anslagstavla under förutsättning att beslutet inte överklagas. 
 
Exploateringsavtal ska ingås med exploatören i samband med detaljplanens antagande.  
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark enligt planförslaget kan ske efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Enskilt byggande, det vill säga ansökan om bygglov, kan ske när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
 

Huvudmannaskap 

Med huvudman för allmän plats menas som huvudregel den som ansvarar för och bekostar 
anläggande samt drift och underhåll av det område som den allmänna platsen avser. Vad som 
i detaljplanen är allmän plats framgår av plankartan. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats i detaljplanen. Det innebär att kommunen genom 
tekniska förvaltningens gatuavdelning ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av 
allmän plats inom planområdet.  
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Exploateringsavtal  

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan 
Strömstads kommun och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 
§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband 
med detaljplanens genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 
vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens 
konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden m.m. ska beskrivas. 
 
Exploateringsavtalet medför bl.a. att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
exploatörens ansvar regleras avseende utbyggnad av kvartersmark och allmän plats. 
Exploatören förbinder sig att ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avtalets tecknande.  
För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande 
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av 
allmän plats m.m. 
 
Exploateringsavtalet kommer i huvudsak att innehålla:  

- att exploatören utför och bekostar erforderlig flytt av allmän plats Gata inklusive 
vändzon 

- att kommunen utför flytt av stenmur vilken bekostas av exploatören 
- erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detaljplanen med ersättning 
- att exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning 
- att exploatören ansvarar för att iordningsställa och bekosta byggnation inom 

kvartersmark 
- att exploatören ska utföra och bekosta förlängning av gångväg till kommunens 

gångbana 
- att exploatören ska uppföra och bekosta skyddsstaket mot golfbanan 
- att exploatören ansvarar för att iordningsställa och bekosta eventuell 

uppdimensionering av VA inom kvartersmark fram till förbindelsepunkt 
- exploatörens ansvar för att åtgärda och bekosta eventuella markföroreningar eller 

fornlämningar 
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- exploatörens asnsvar för erforderlig rening och hantering av dagvatten från den nya 
byggrätten 

- att exploatören ska överlämna säkerhet till kommunen för exploatörens åtaganden inför 
antagandet av detaljplanen 

 
I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska även exploateringsavtalet 
godkännas av kommunfullmäktige. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Nedan redovisas de fastighetsrättsliga åtgärder som i huvudsak behöver hanteras vid 
genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetsbildning 
Rådande fastighetsindelning inom detaljplanen kommer att anpassas efter detaljplanen och 
planerad byggnation genom fastighetsbildning som och möjliggörs när detaljplanen vinner laga 
kraft. Fastigheterna Sjöstjärnan 1/Kebal 2:96 kommer behöva tillföras och avstå mark enligt 
vad som redogörs nedan. Rödskrafferade områden som berör del av Kebal 2:96 avses genom 
fastighetsreglering överföras till Sjöstjärnan 1 eller när det gäller grusytan avstyckas till egen 
fastighet. Områdena utgör blivande parkeringsgarage med hotell, blivande allmän plats Gata 
samt en mindre del kvartersmark för justering av gångväg. 

Den befintliga gatan med tillhörande vändzon behöver flyttas i sidleds på grund av 
exploatörens ombyggnation av befintligt parkeringsgarage. Grönskrafferade områden som 
berör del av Sjöstjärnan 1 avses genom fastighetsreglering överföras till Kebal 2:96. Områdena 
utgör blivande allmän plats Gata. 

Överenskommelse om fastighetsreglering med ersättning och tillträde samt bekostandet av 
erforderlig lantmäteriförrättning avses överenskommas om i exploateringsavtalet. 

Arrendeavtal parkering 

Exploateringsavtalet kommer att innehålla en överenskommelse mellan kommunen och 
exploatören om att gällande arrendeavtal mellan exploatören och kommunen för parkering, på 
ytan där det nya parkeringsgaraget avses uppföras, ska upphöra att gälla så snart 
förrättningen för fastighetsbildningen ovan vunnit laga kraft 
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Gemensamhetsanläggningar 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som 
ska skötas gemensamt. Inrättandet eller omprövning av en gemensamhetsanläggning prövas 
vid förrättning av lantmäterimyndigheten med stöd av anläggningslagen. 
 
Inom planormådet finns idag en befintlig GA för gångvägarna inom området. Vid kommande 
lantmäteriförrättning bör Sjöstjärnan ga:1 ses över då gränserna för denna inte stämmer 
överens med var gångstråket i verkligheten går. Se exempel nedan där ga:1 ligger på 
bryggdäcket istället för där gångstråket i verkligheten går. 
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Eventuella nya gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark ansöks om och bekostas av 
exploatören. 
 
Servitut 
Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Servitut gäller därför oberoende 
av vilka personer som äger fastigheterna. Ett servitut kan till exempel avse rätt att för ägaren 
till en viss fastighet ta väg över en annan fastighet. Servitut kan bildas genom 
lantmäteriförrättning (officialservitut) eller genom avtal mellan två fastighetsägare 
(avtalsservitut).  
 
För att möjliggöra genomförandet av detaljplanen ska del av kommunens fastighet Kebal 2:96 
överföras till exploatörens fastighet Sjöstjärnan 1 eller avstyckas till egen fastighet. För att 
kommunen fortsatt ska kunna sköta naturmarken inom del av Kebal 2:96 bakom det befintliga 
samt blivande parkeringsgaraget behöver kommunen för väg kunna använda erforderlig del av 
det markområde som ska överföras till Sjöstjärnan 1. Ett avtalsservitut har upprättats för att 
trygga åtkomsten till naturmarken vilket utgör bilaga till exploateringsavtalet. 
 
Inför ombyggnation av det befintliga parkeringsgaraget kan det finnas behov att se över 
befintliga servitut för parkering som finns inom parkeringsgaraget. Detta kan t ex gälla att 
säkerställa att nuvarande rättighetsägare till parkeringsplatser har dessa säkrade även i 
framtiden även om någon yta kan behöva omdisponeras. Exploatören ansöker om och 
bekostar eventuell förrättning för omlokalisering av servituten. 
 
Ledningsrätt 
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En ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att vidta de åtgärder som behövs för 
att dra fram och använda en ledning eller annan anordning på den belastade fastigheten. 
Inrättandet av en ledningsrätt prövas vid förrättning av lantmäterimyndigheten med stöd av 
ledningsrättslagen. 
 
Exploatören upplåter rätt för kommunen att utan ersättning bibehålla, underhålla och förnya 
kommunala spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar till förmån för 
kommunen inom u-området markerat på plankartan. Kommunens rätt ska säkerställas genom 
ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen, vilket avses överenskommas om i exploateringsavtalet, 
där exploatören biträder kommunens ansökan. 
 

Tekniska åtgärder 

Detaljplanens allmänna platser 

Allmän plats Gata mellan befintlig huvudentré till hotellet och befintligt parkeringsgarage 
inklusive tillhörande vändzon behöver flyttas och byggas om på grund av exploatörens 
ombyggnation av det befintliga parkeringsgaraget. Ytan kommer även att utvecklas där bland 
annat parkeringsplatser kommer att flyttas.  
Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta ombyggnationen av Gatan, vilket avses 
överenskommas om i exploateringsavtalet. 
 
För att inte riskera att bryta naturområdets ekologiska kontinuitet för hasselsnok vid 
genomförandet av detaljplanen ska stenmuren i norr bakom det befintliga parkeringsgaraget 
flyttas. För att undvika att skada övervintrande individer ska flytten utföras under 
sommarhalvåret.  
Kommunen ombesörjer flytt av stenmuren under det efterföljande sommarhalvår som inträffar 
efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för arbetet med flytt av stenmuren 
bekostas av exploatören vilket avtalas om i exploateringsavtalet. 
 
I övrigt är de allmänna platserna inom planområdet utförda. 
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Detaljplanens kvartersmark 

Exploatören ansvarar för all utbyggnad och fortsatt drift och underhåll inom kvartersmark. 
Detta innefattar även kvartersmarken berörande del av Kebal 2:96 som omfattas av 
detaljplanen, som avses att överlåtas till exploatören i samband med lagakraftvunnen 
detaljplan, vilket avses överenskommas om i exploateringsavtalet. Exploatören utför och 
bekostar även för anslutningar mot allmän plats. 
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Befintlig gångväg som leder längs med hotellet ska skyltas upp av exploatören så att denna 
synliggörs tydligare för gångtrafikanter 
Gångvägen ska även förlängas så att denna tydligare ansluter till den kommunala gångbanan 
som leder mot centrum. Exploatören utför och bekostar anläggande av förlängningen av 
gångvägen fram till den kommunala gångbanan inom rödskrafferat område, vilket avses 
överenskommas om i exploateringsavtalet. 
 

   

    
Skrafferad yta kommer att förtydligas.             En gc-skylt kommer att placeras i korsningen. 
 
Som säkerhet mot golfbanan ska exploatören uppföra och bekosta ett staket i den omfattning 
som krävs för att hindra att personer kan gå ut på golfbanan ifrån hotellområdet. Staketet ska 
vara uppfört senast då det nya parkeringsgaraget tas i bruk vilket avses överenskommas om i 
exploateringsavtalet. 
 

Vatten- och avloppsanläggningar 

VA-kollektivet ansvarar för utbyggnad och underhåll av VA-ledningar fram till 
anslutningspunkt.  
 
Då fastigheten redan är en befintlig VA-kund ansvarar fastighetsägaren för anläggning på 
egen fastighet, såsom ledningsnät och eventuell intern tryckstegring m m. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Värdeökningar 

I samband med att detaljplanen vinner laga kraft förväntas värdeökningar uppkomma för 
tillkommande byggrätter för de fastigheter som ligger inom planområdet. Förväntningsvärden 
kan uppstå tidigare. Både exploatören och Strömstads kommun äger mark inom planområdet 
och kommer därmed tillgodogöra sig värdeökningar. Kommunen kommer erhålla en 
köpeskilling för del del av Kebal 2:96 som exploatören ska förvärva för utveckling av hotellet. 
 
Planförslaget kan innebära en positiv ekonomisk konsekvens för kommunen genom ökad 
turism samt ett stärkt näringsliv. 

Exploateringsavtal 

Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan 
Strömstads kommun och exploatören. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med 6 kap 40 
§ plan- och bygglagen och kommer att undertecknas innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. 
 
Utbyggnads-, drift- och underhållskostnader  

Nedan redovisas kostnader kopplade till utbyggnaden av detaljplanen samt kostnader för 
löpande drift och underhåll.  
 
Kostnad för utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats  
Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal mellan 
Strömstads kommun och exploatören. Exploatören bekostar ombyggnad av allmän plats 
Gata med tillhörande vändzon. 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Kostnad för utbyggnad samt drift och underhåll inom kvartersmark  
Bygg- och anläggningsåtgärder som utförs i samband med detaljplans genomförande 
bekostas av exploatören. Detta kan till exempel vara kostnader för rivning och nybyggnad av 
parkeringsgarage, anläggning av VA-ledningar till anslutningspunkt och förprojektering och 
byggande. Exploatören kommer att behöva betala tillkommande avgifter enligt vid tidpunkten 
gällande VA-taxa.  
 
Drift och underhåll bekostas av framtida fastighetsägare. 
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Planens genomförande förutsätter förrättning för fastighetsbildning samt ledningsrätt för 
kommunala va-ledningar som enligt kommande exploateringsavtal ska bekostas av 
exploatören. 
 
Kostnad för anläggande samt drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar  
Anläggande, drift och underhåll av vatten- och spillvattenledningar inom allmän platsmark 
bekostas av Strömstads kommun (som i sin tur finansieras av anslutningsavgifter från 
fastighetsägare). Ingen ombyggnation krävs av kommunens befintliga va-anläggning för 
genomförandet av detaljplanen. 
 
För anslutande ledningar inom kvartersmark utför och bekostar exploatören för eventuell 
uppdimensionering, tryckstegring m.m. samt för drift och underhåll. 

Administrativa åtgärder 
Nedan redovisas kostnader kopplade till taxor och avgifter till följd av detaljplanens 
genomförande. 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i 
enlighet med upprättat plankostnadsavtal. 

Förrättningskostnader 

Kommunen ansvarar för att ansöka om och exploatören bekostar erforderlig fastighetsbildning 
för genomförandet av detaljplanen.  

Avgifter för bygglov, marklov samt andra tillstånd och dispenser  

Avgift för bygglov, marklov samt andra tillstånd och dispenser betalas av fastighetsägaren som 
söker lovet, enligt vid tidpunkten gällande taxor.  

Anslutningsavgifter  

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA) betalas av fastighetsägare till Strömstads 
kommun och avfall enligt vid tidpunkten gällande VA-taxor.  
 
Anslutningsavgifter för el-, tele- och fibernät betalas av fastighetsägare till respektive 
ledningsägare enligt vid tidpunkten gällande taxor.  
 
Avfallshantering bekostas av respektive fastighetsägare. 
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5. Planeringsunderlag 

Kommunala planeringsunderlag 

Grundkarta  

En grundkarta har upprättats över området av kommunens kart- och mätenhet. Grundkartan 
upprättas genom utdrag ur kommunens primärkarta kombinerat med platsbesök för att 
undersöka om något nytt har tillkommit i området. Vid upprättandet av grundkartan granskas 
även de fastighetsrättsliga förutsättningarna och fastighetsgränsernas kvalitet.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Strömstads kommun vann laga kraft 10 december 2013. Beslut om att 
översiktsplanen och dess delar är aktuell togs av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.  
 
Aktuellt område anges som en del av Strömstads tätort där en fördjupning av översiktsplanen 
behövs. Målet med planeringen är att staden ska kunna fortsätta växa och utvecklas. 

Fördjupad översiktsplan 

I utställningshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee anges 
aktuellt område som ”turismverksamhet”. Här finns möjlighet för utveckling av 
turismverksamhet och förtätning av denna. 

Undersökning enligt 6 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) 

En undersökning av om detaljplanen kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan har 
tagits fram (2021-09-15) som underlag till planförslaget. Syftet med undersökningen är att 
integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Undersökningen visar att genomförandet av detaljplanen för Sjöstjärnan 1 m fl inte kan antas 
ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterier som redovisas i 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Resultatet av undersökningen har samråtts med 
länsstyrelsen i ett så kallat undersökningssamråd. Efter undersökningssamrådet, har 
kommunen i ett särskilt beslut avgjort om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning av risken för betydande miljöpåverkan 
beskrivs i kapitel 7, konsekvenser. 
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Regionala planeringsunderlag 

Regional infrastrukturplan, Blå ÖP och dylikt 

Det aktuella planförslaget är av en mindre omfattning och medför ingen påverkan på 
planeringsdokument som syftar till regional samordning. Någon redovisning av dessa 
dokument görs därför inte i den här planbeskrivningen. 
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6. Planeringsförutsättningar 

Kommunala planeringsförutsättningar 

Gällande detaljplan 

I stort sett hela planområdet är planerat sedan tidigare. Området omfattas av detaljplan akt nr 
1486-P62, som i berörda delar upphävs om en ny detaljplan vinner laga kraft. Området har i 
huvudsak bebyggts och utvecklats enligt denna plan. Detaljplanen medger hotell där Spa-
hotellet idag ligger men innehåller också en byggrätt för bostäder på det existerande 
parkeringsgaraget, vilken aldrig har nyttjats. 
 
 

 
 

Miljö 

Strandskydd 

För området gäller idag inget strandskydd. Området användes på 1970-talet för byggnation av 
en oljeplattform och inte heller då fanns något strandskydd i nuvarande område. När detta 
bygge var klart togs en detaljplan fram 1980 för att medge byggnation i området. I underlag till 
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denna detaljplan kan man utläsa var strandskyddet gällde 1980, se bild nedan. Den röda 
ringen visar ungefärligt läge för nu aktuellt planområde. 
 

 
 
Utifrån detta underlag kan konstateras att det vid strandskyddets införande 1975 varken 
gällde någon detaljplan eller strandskydd för aktuellt område, vilket innebär att det vid nu 
aktuell planläggning inte återinträder något strandskydd.  
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Tekniska förutsättningar 

Geoteknik 

Under planarbetet har två nya geotekniska undersökningar tagits fram och flera 
undersökningar som tagits fram i samband med tidigare byggnation på platsen har legat som 
underlag för dessa. Samtliga dessa utredningar finns nu som bilagor till planen. 
 
Sammantaget bedöms stabiliteten i området som god.  
 
Två punkter har tagits upp som behöver åtgärdas. Den första rör risk för blocknedfall i 
anslutning till vägen. Dessa kommer att hanteras av kommunen innan antagande av planen. 
Den andra punkten rör en lastbegränsning på 15 kPa på grusytan som ska bebyggas. Detta 
införs som en bestämmelse i planen. 

Trafik 

Det finns idag en utbyggd infrastruktur till området. Denna är utbyggd i förhållande till 
gällande detaljplaner i området. Den förändring som nu föreslås är att byggrätten för bostäder 
ersätts med en byggrätt för hotell. Skillnaden i trafikalstring bedöms bli marginell. En bostad 
bedöms alstra drygt fyra trafikrörelser per dygn med bil medan hotell bedöms alstra en per 
hotellrum. I den gällande detaljplanen finns utrymme för ca 60 bostäder på parkeringsdäcket 
och det nya förslaget till detaljplan bedöms innehålla ca 250 hotellrum. Trafikalstringen för 
dessa båda bedöms därmed vara lika och någon förändring i befintlig infrastruktur bedöms 
därmed inte behövas.  
 
Kebalvägen vid Bojarskolan trafikeras idag av ca 3100 fordon per dygn i juli (vilket är den 
trafiktätaste månaden). Den ökning som utbyggnad av både gällande plan och föreslagen plan 
ger med ca 250 nya trafikrörelser per dygn är i detta en relativt liten andel. Dessa kan också 
fördelas till Surbrunnsgatan så att inte alla passerar Bojarskolan. Det troliga är att mest trafik 
till och från hotellet sker på tider då skolan inte har någon verksamhet d v s kvällar, helger och 
sommaren. 

Parkering 

Befintliga parkeringar berörs i liten utsträckning av nytillkommande byggnation. Några 
parkeringsplatser kan försvinna vid t ex installation av hissar eller liknanade. Planförslaget 
medger en byggnation av ett parkeringshus innehållande ca 300 nya parkeringsplatser. Detta 
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gör att hotellets parkeringsbehov täcks både för den existerande byggnationen och för 
nytillkommande.  
 
Kommunen har ingen antagen parkeringsnorm för hotell. Idag används befintliga 
parkeringsplatser på följande sätt: 
 
I bottenplan av parkeringsgaraget finns 108 platser som är upplåtna till boende i övriga Kebal-
området. 
På plan två och tre finns 224 platser och på grusytan ca 35 platser, tillsammans 259 platser. I 
högsäsong nyttjas samtliga dessa platser. 116 av dessa platser är knutna med servitut till 
hotellsviterna. Varje svit kan delas i två rum så det egentliga antalet hotellrum i dagens 
verksamhet är 232 stycken.  
 
Idag fylls alltså vid högsäsong 259 parkeringar när det finns 232 hotellrum. Detta ger en norm 
på 1,1 parkering per hotellrum. Denna norm inkluderar då ett överskott för de platser som kan 
falla bort vid byggnation för t ex hisschakt m m. 
 
För att bibehålla samma parkeringsvolym i framtiden regleras i planen att all nytillkommande 
hotellbyggnation ska förses med nya parkeringsplatser med samma norm, d v s 1,1 plats per 
nytt hotellrum. Som exempel, byggnation av 150 nya hotellrum kräver byggnation av 165 nya 
parkeringsplatser. 

Gång- och cykeltrafik 

I den nya detaljplanen ska ett gångstråk längs med infartsvägen till hotellet tydliggöras. Detta 
gångstråk finns idag längs hotellets nordöstra fasad men är undanskymt. Ambitionen är att 
tydliggöra detta i genomförandeskedet så att det blir tydligare att detta är ett allmänt 
gångstråk. Till exempel kan markbeläggning ändras eller att delar av rabatter flyttas för att 
tydligare visa att det är här man ska gå. 
 
I gällande plan säkerställs ett gångstråk mellan hotellet och småbåtshamnen genom att detta 
är planlagt med prickad mark samt med en bestämmelse om att marken skall vara tillgänglig 
för allmän gång- och cykeltrafik. Detta stråk ska även säkerställas i den nu aktuella 
detaljplanen. Detsamma gäller ytorna ner mot småbåtshamnen som ska vara tillgängliga för 
allmän gångtrafik. 
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Gång- och cykelväg finns också vidare in mot centrala Strömstad fram till förbindelsen med 
linfärja över Bojarkilen.  

Värden och kvaliteter 

Naturvärden 

Marken i området är till stor del redan exploaterad vilket gör att förekomsten av naturvärden i 
området är mycket begränsat. Det som i gällande detaljplan är naturmark kommer vara så 
även i den nya detaljplanen, undantaget nordvästra ytterkanten av grusytan. Här kommer 
naturmark tas i anspråk för att rymma den nya byggnaden. En avvägning på plats har gjorts för 
att placera byggnaden så att minst möjlig skada på naturmarken uppstår. Bedömningen är att 
större naturvärden i form av bergknallar och ekar finns i sydöstra delen och i delen ut mot 
golfbanan. Dessa områden har därmed valts att sparas som naturmark. Mark mellan grusytan 
och golfbanan kommer att planläggas som naturmark för att säkerställa den trädridå som 
finns här idag. 
 

Artskyddsförordningen 

Planområdet inrymmer lämpliga livsmiljöer för hasselsnok och sandödla, vilka omfattas av den 
svenska Artskyddsförordningen. En liten del av dessa livsmiljöer kommer att beröras vid ett 
genomförande av planen. 
 
I den sydöstra delen av planområdet finns rätt biotop i kombination med 
övervintringsplats/reproduktionsplats för hasselsnok tillika övervintringsplats för sandödla. 
Däremot finns inga reproduktionsplatser för sandödla inom eller i närheten av området. Inga 
individer av de båda arterna har observerats i området. 
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Sociala värden 

Spa-hotellet har under många år varit en viktig del i Strömstads näringsliv. Det är en 
samlingsplats för både besökare och Strömstadsbor. En fortsatt utveckling av platsen stärker 
området som en samlingspunkt och ger en utveckling av staden.  

Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är den levande gröna infrastrukturen som är viktig för samhället. De består 
av de växter och djur som förser samhället med en mängd produkter och tjänster, som till 
exempel syre, föda, skydd, pollinering och så vidare. Vid planläggning bör ekosystemtjänsterna 
kartläggas så att man kan ta ställning till hur de kan bevaras och utvecklas. 
 
Under planarbetet studeras möjligheten till att utforma delar av projektet med gröna väggar 
och/eller tak. Dels är detta en del i att skapa ekosystemtjänster i området men också en del 
av en attraktiv utformning av byggnaderna. Detta säkerställs med planbestämmelser om 20 % 
gröna tak och fasad i nordöst på den nytillkommande bebyggelsen på nuvarande grusyta. 
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Skiss från Lomar Arkitekter. Möjlig fasadutformning  
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7. Konsekvenser 

Natur 
Vid placering av det nya parkeringsgaraget har besök på platsen gjorts och en bedömning 
kring var minst skada uppstår vid intrång i naturmarken. Runt den befintliga grusytan finns 
flera ekar och några av dessa kommer få tas ner vid byggnation. Bedömningen har varit att det 
är viktigt att spara en grön ridå mot golfbanan i nordöst samt att miljön i sydöstra delen av 
grusytan är värdefull för området och ska sparas. Väster om grusytan finns en dalgång i berget 
med flera stora ekar och där går en stig ut mot större naturområden. Denna passage är också 
viktig att spara, både för besökare och för kommunen som markägare att ha åtkomst till 
naturmarken. Utifrån detta har vald placering gjorts där delar av berg och växtligheten i 
nordvästra kanten av grusytan därmed anses kunna bebyggas. 
 

   
Nordväst om grusplanen där naturmark påverkas        Berg och vegetation i sydöstradelen av 
grusytan mot golfbanan som sparas 
 

Artskyddsförordningen 

För att minska påverkan på livsmiljöerna för sandödla och hasselsnok och inte bryta den 
ekologiska kontinuiteten i området kommer skyddsåtgärder att vidtas. Den sydöstra delen av 
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planområdet kommer i plankartan att regleras som Natur. Inga förändringar planeras i 
naturmarken. Stenmuren i norr bakom det befintliga garaget kommer att flyttas utanför 
planområdet. För att undvika att skada övervintrande individer ska flytt ske under 
sommarhalvåret. Kommunen ombesörjer flytt av stenmuren under det efterföljande 
sommarhalvår som inträffar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Stads- och landskapsbild 

 
Fotomontage med bild tagen från golfklubbens terrass. I huvudsak syns byggnaden med de nya 
parkeringsdäcken samt hotellrum ovanpå. 
 

 
Fotomontage med bild tagen från golfbanan. 
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Fotomontage med bild tagen från Laholmen. De nya byggnadernas övre våningar skymtar bakom 
befintligt hotell. 
 
Bedömningen är att de nya byggnadsvolymerna inte påverkar stads- och landskapsbild på ett 
negativt sätt utan fungerar väl tillsammans med den nuvarande bebyggelsen. Mot golfbanan 
är det dock viktigt att säkerställa att trädridån finns kvar. 

Miljö 

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 

Resultatet av undersökningen ska samrådas med Länsstyrelsen i ett så kallat 
undersökningssamråd. Efter undersökningssamrådet, som sker samtidigt som samrådstiden 
för planförslaget, ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att 
ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.   
 
Stora delar av det föreslagna planområdet är i dagsläget ianspråktaget genom asfaltering och 
bebyggelse vilket gör att förekomsten av naturvärden i området är mycket begränsad. Området 
kopplas på befintlig infrastruktur och kräver inga stora ingrepp för detta. 
 
I förslaget till detaljplan föreslås byggnadshöjderna vara något högre än gällande detaljplans 
högsta höjd. Nybyggnationen kommer därför komma att vara högre än befintlig byggnation 
söder om utbyggnadsområdet. Detta bedöms inte störa utblickarna från närområdet då 
bakomliggande terräng av berg är högre. Hotellet ligger exponerat bakom småbåtshamnen när 
man tittar på området från Strömstad centrum och att bebygga ytterligare bakom befintlig 
bebyggelse ger ingen ytterligare påverkan i landskapet.  
 
I berget upp åt nordväst finns livsmiljöer för hasselsnok med reproduktion och 
övervintringsplatser. En liten andel av denna naturmark tas i anspråk för bebyggelse vilket inte 
bedöms påverka livsmiljöerna. Inga nya barriärer skapas och naturområdet lämnas intakt i 
övrigt. 

Det som i gällande detaljplan är naturmark kommer vara så även i den nya detaljplanen, 
undantaget nordvästra ytterkanten av grusytan. En avvägning på plats har gjorts för att 
placera byggnaden så att minst möjlig skada på naturmarken uppstår. Bedömningen är att 
större naturvärden i form av bergknallar och ekar finns i sydöstra delen och i delen ut mot 
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golfbanan. Dessa områden har därmed valts att sparas som naturmark. Mark mellan grusytan 
och golfbanan kommer att planläggas som naturmark för att säkerställa den trädridå som 
finns här idag. 

Dagvatten 

Beskrivning av dagvatten och skyfall återfinns i bilagan ”Sammanställning gällande dagvatten 
och skyfall”, daterad 2022-02-18. Här beskrivs att hantering av dagvatten och påverkan av 
skyfall inte bedöms som ett problem som påverkar planförslaget. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnorm för vatten 

Utloppen av dagvatten från området sker i kustvattenförekomsten Strömstadsfjorden med 
måttlig ekologisk status och som ej uppnår god ekologisk status.  
 
Inom det område som idag redan är bebyggt ser ingen förändring av dagvattenhanteringen i 
och med ett genomförande av detaljplanen. Enda skillnaden är att det som idag är ett öppet 
parkeringsdäck kan byggas över med ett grönt tak som istället fördröjer regnvatten och även 
gör så att regnvatten inte hamnar på denna parkeringsyta. 
 
När det gäller grusplanen används den idag för parkering och dagvattnet går orenat ut mot 
golfbanan där det infiltreras innan det når recipienten. Med en utbyggnad enligt planförslaget 
kommer parkering och hotell att byggas på denna yta. Parkeringen kan då förses med olje- 
och partikelfilter för rening av dagvatten. Dagvatten från ytorna ska sen släppas i samma 
riktning som idag så att infiltration sker via natur och golfbana innan det når recipient. Detta 
säkerställs via exploateringsavtalet. 
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Bilden visar grusytan som ska bebyggas samt den väg vattnet sedan ska ta innan det når 
recipient. 
 
Nuvarande hotell har flera gröna tak vilka hjälper till att fördröja dagvatten och detta är en 
möjlighet även på de nya delar som ska byggas. En planbestämmelse införs på de nya 
byggnadsdelarna på grusytan att minst 20 % av tak- eller fasadytor ska bestå av växtlighet. 
Detta innebär att det finns mer fördröjningskapacitet vid en full utbyggnad enligt förslaget än 
vad som finns idag med grusytan och de berg som behöver tas bort samt det öppna 
parkeringsdäck som redan är bebyggt.  
 
Utifrån ovan bedöms exploateringen enskilt inte negativt påverka halterna i 
Strömstadsfjorden. Således bedöms ett genomförande av planförslaget inte påverka 
möjligheten att följa MKN för vattenförekomsten. 
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Miljökvalitetsnorm för luft 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt 
förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för 
spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar 
(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 
 
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft. 

Hälsa och säkerhet 

Trafikbuller 

Då trafikmängderna till hotellet bedöms lika som de som en utbyggnad av bostäder enligt 
gällande plan skulle medföra bedöms ingen risk för ytterligare trafikbuller i förhållande till 
gällande detaljplan. 
 

Närhet till golfbanan 

Vid kontakter med representanter för golfbanan kan konstateras att det idag inte någon gång 
uppmärksammats att golfbollar skulle landa på grusytan som nu är aktuell för byggnation. 
Bedömningen är att inga risker föreligger för att skador på människor eller egendom skulle 
kunna uppstå vid byggnation på platsen i förhållande till golfspel. Dock bör det regleras via 
avtal att staket ska finnas som förhindrar gäster på hotellet att ta närmsta vägen mot 
klubbhuset, d v s gå direkt från hotellet och ut över golfbanan. Detta kan annars bli en 
säkerhetsrisk.  
 

Risk för översvämning 

I utredningen ”Sammanställning gällande dagvatten och skyfall”, daterad 2022-02-18 dras 
följande slutsats kring risker för översvämningar i området. 
 
För att ett skyfall och efterföljande stora vattenmängder ska få en påverkan på planområdet 
måste ett par saker uppfyllas: 

- Vattenståndet i havet måste vara över + 0,88 m så att det blir stopp i utflödet i 
kulverten.  
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- Vattnet måste stiga i dikena på golfbanan och svämma över till en nivå på över + 2,75, 
vilket är lägsta punkten för att komma ut mot spa-hotellet. 

 
Nedan visas en ungefärlig yta som då skulle översvämmas innan vattnet rinner över mot Spa-
hotellet. I denna bassäng som då bildas skulle då ca 2000 m³ samlas. Bassängen skulle då 
vara drygt en halvmeter djup.  
 

 
 
Bedömningen är att detta magasin skulle klara mycket stora regn. Idag finns inga kända 
observationer att diket någon gång svämmat över ut på gräsytorna. Skulle det dock vara så i 
framtiden finns möjlighet att höja nivån vid punkten närmast spa-hotellet så att magasinet 
kan hålla än mer vatten. Kommunen bedömer risken att det aktuella planområdet påverkas i 
betydande omfattning av skyfall som mycket liten. 

Sociala konsekvenser 

Tillgänglighet 

Mellan hotellets huvudbyggnad och hamnen löper ett gångstråk som är viktigt för besökare till 
hotellet, boende i bostadsområdet väster om hotellet, båtägare som ska till sina båtplatser på 
Nötholmen samt besökare till Nötholmens naturreservat. Planförslaget säkerställer att denna 
yta fortsatt ska vara tillgänglig för dessa passager. 
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Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för friluftslivet enl 3 kap 6 § MB samt inom riksintresse för 
turism och rörligt friluftsliv och obrutna kusten enl 4 kap 3-4 §§ MB. Påverkan på dessa 
riksintressen bedöms ha hanterats i processen med den gällande detaljplanen på platsen och 
en ändring enligt förslaget bedöms inte medföra en påtaglig skada på något av riksintressena. 
 

Revideringar inför antagande 
Inför antagandet har detaljplanen reviderats. Ändringarna i förslaget finns sammanfattade i 
listan nedanför. 

 Ett E-område med tillhörande u-område har lagts till mellan de båda 
parkeringsgaragen. 

 Planbeskrivningen har förtydligats när det gäller konsekvenser för Sjöstjärnan ga:1 
 Förtydliganden kring dagvattenhantering och påverkan på miljökvalitetsnormer 
 Slutsatserna kring översvämning har inarbetats i planbeskrivningen 

 
 

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2022-04-12, reviderad 2022-06-01 
 
 
 
Elin Solvang  Malin Fransson Björn Richardsson 
Plan- och byggchef Planeringsarkitekt Planeringsarkitekt
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Ärende: MBN-2021-236 

Granskningsutlåtande 

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Planhandlingarna har varit utsända för samråd den 7 oktober till den 29 oktober 2021 och 
tillgängliga för granskning från den 21 april till den 6 maj 2022 (några har önskat förlängd tid till 
den 19 maj). Under samrådstiden och granskningen har handlingarna även funnits tillgängliga 
på kommuncenter i Strömstads stadshus, på biblioteket och på kommunens webbsida. 

 _________________________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Inkomna synpunkter återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Beslutande 
politiker har tillgång till samtliga inkomna synpunkter i sin helhet. 

Statliga myndigheter Samråd inkom  Granskning inkom

1. Länsstyrelsen 2021-10-28 2022-05-19 
2. Statens Geotekniska Institut – SGI 2021-10-27 2022-05-17 

2021-10-28 2022-05-04 
2021-10-29 2022-05-02 

2021-10-26 2022-05-05 
2021-10-11 

2021-10-12 

3. Trafikverket

4. Lantmäteriet

Företag, föreningar och organisationer 
5. Ellevio

6. Skanova

Sakägare 
7. , Sjöstjärnan 2
8. , Knivmusslan 11 2021-10-16 

9. , innehavare
av rum på Sjöstjärnan 3 2021-10-17 
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 10. Nötholmen Resort 2 AS, Sjöstjärnan 2 2021-10-23, 
2021-11-03

11. Nötholmen Resort 1 AS, Sjöstjärnan 3 2021-10-29 2022-
05-16

12. Strömstad Golfklubb 2021-10-29 
2022-05-06 13. , Knivmusslan 12 2021-11-11

14. , Knivmusslan 12 2021-11-12 2022-05-04 
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 Sammanfattning 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen behov av ytterligare förtydliganden kring eventuell 
påverkan på miljökvalitetsnormer, utrymme för transformatorstation, förtydliganden i 
planbeskrivningen kring befintlig gemensamhetsanläggning samt önskemål om flexiblare 
användning på nuvarande hotell samt behov av ytterligare parkeringsplatser. 
 
Kommentarer med ställningstaganden och bemötande av inkomna synpunkter redovisas i blå 
ruta efter varje yttrande. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen 
om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse bli olämplig eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Däremot befaras att: 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte följs 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Enligt 2 kap 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 
5 kap miljöbalken överträds. Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar 
möjligheterna att uppnå uppsatta MKN för vatten. Strömstadfjorden är även utpekat som 
skyddat mussel- eller fiskevatten (14 FS 2007:554) och därmed får planförslaget inte heller 
medföra att MKN för fisk- och musselvatten överskrids. 

Det är viktigt att föroreningsmängderna i dagvattnet från planområdet inte ökar jämfört med 
nuläget. 

Kommunen har tagit fram en sammanställning gällande dagvatten och skyfall – Spa hotell 
(Sjöstjärnan 1 m fl) daterad 2022-02-18. Det är bra att sammanställningen är framtagen men 
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 Länsstyrelsen saknar dock några punkter i underlaget som fortsatt behöver kompletteras inför 
ett antagande av detaljplanen: 

 Redovisning av planområdets eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 Föroreningsinnehåll i dagvattnet och redogörelse för behovet av rening av dagvatten 

inom planområdet. 
 Resonemang om eventuella åtgärder som behövs för att rena dagvatten samt reservera 

mark avsedd för dagvattenhantering och i möjligaste mån förses med bestämmelse på 
plankartan. 

Övriga synpunkter på granskningshandlingen 

Översvämning och skyfall 
Länsstyrelsen anser att kommunens bedömning och slutsats kring översvämning till följd av 
stigande vattennivåer samt skyfall behöver arbetas in i planbeskrivningen, förslagsvis bör det 
ligga under rubriken ”Hälsa och säkerhet.” Det är viktigt att de risker som finns nu och i 
framtiden tydligt framgår och vad som hanteras i planen och vad som ska hanteras på mer 
översiktlig/strategisk nivå.  

Kommunen skriver att översvämningsproblematiken inte kan hanteras inom planen utan är en 
fråga att hantera på längre sikt där lösningar för studeras för hela staden. Aktuell plan omfattar 
framför allt tillfällig vistelse och utgör en utveckling av befintlig verksamhet varför Länsstyrelsen 
kan acceptera kommunens resonemang. Länsstyrelsen anser dock generellt att det är mycket 
viktigt att kommunen hanterar dessa mer övergripande och strategiska frågor innan fortsatt 
utveckling sker i riskutsatta områden. 

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande, daterat 2022-05-17. SGI 
hade synpunkter i samrådsskedet som nu anses vara beaktade.  

Risk för blocknedfall i anslutning till Kebalvägen kommer att hanteras av kommunen innan 
antagande av planen, vilket Länsstyrelsen anser är tillfyllest. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Artskyddet 
För att minska påverkan på livsmiljöerna för sandödla och hasselsnok och inte bryta den 
ekologiska kontinuiteten i området kommer skyddsåtgärder att vidtas. Den sydöstra delen av 
planområdet kommer i plankartan att regleras som Natur. Inga förändringar planeras i 
naturmarken. Stenmuren i norr bakom det befintliga garaget kommer att flyttas utanför 
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 planområdet. För att undvika att skada övervintrande individer ska flytt ske under 
sommarhalvåret. Kommunen ombesörjer flytt av stenmuren under det efterföljande 
sommarhalvår som inträffar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Länsstyrelsen anser att 
detta är tillfyllest och om det är möjligt bör de stenar som är lavbeklädda läggas med lavsidan 
uppåt när åtgärden utförs. 

Vattenverksamhet 
Länsstyrelsen upplyser om att parkeringsgarage kan vara en sådan åtgärd som kan innebära 
bortledning av grundvatten, vilket innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. 
miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att vare sig 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena.  

I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med 
Länsstyrelsen. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. Åtgärder och 
konsekvenser kopplat till ev. bortledning av grundvatten bör därför förtydligas i planhandlingen. 

Kommentar:  
Efter granskning har extra samråd hållits med länsstyrelsen när det gäller frågan om 
miljökvalitetsnormer. Handlingarna förtydligas och en punkt tas upp i exploateringsavtalet kring 
hantering av dagvatten från den nya byggrätten. Länsstyrelsen har meddelat att deras 
synpunkter då är tillgodosedda.  

Övriga synpunkter noteras. Slutsatser kring översvämningar inarbetas i planbeskrivningen innan 
antagande. 

Kommunen upplyser om att bergssäkring längs Kebalvägen nu är utförd. 

 

2. SGI  
Under samrådet framförde SGI synpunkter avseenede grundvattenytor och stabilitet inom olika 
delområden. Under granskningen konstaterar SGI att kommunen hanterat frågorna genom 
förtydliganden och planbestämmelser i erforderlig omfattning. 
 
SGI konstaterar att ett område med behov av förstärkning av en bergsskärning finns i området 
och att kommunen avser att hantera detta innan antagande av planen. SGI lämnar till 
länsstyrelsen att bedöma om detta är ett lämpligt tillvägagångssätt. 
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 Kommentar:  
De åtgärder som krävs i bergsskärningen gäller delar som ligger på kommunal mark och 
säkringen slutfördes 2022-05-20. 

3. Trafikverket 
Planförfattaren bedömer att planen inte medför behov av åtgärder i trafiksystemet då befintlig 
plans bostadsmöjligheter omvandlas till hotellrum som i sin tur genererar mindre trafikrörelser.  
 
Trafikverket har inget att erinra i detta ärende. 
 
Kommentar: Noteras 

4. Lantmäteriet 
Merparten av Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. Enbart en synpunkt 
kvarstår. 
 
Befintlig gemensamhetsanläggning Sjöstjärnan ga:1 finns omnämnd i planbeskrivningen men 
det är fortsatt otydligt hur gemensamhetsanläggningen påverkas av planförslaget. Om tanken är 
att gemensamhetsanläggningen ska omprövas till att upphävas eller minskas, alternativt om 
gemensamhetsanläggningen ska finnas kvar oförändrad, bör det framgå från planbeskrivningen 
för att göra det tydligt för läsaren och delägarna i gemensamhetsanläggningen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas angående Sjöstjärnan ga:1 samt behov om att 
eventuellt anpassa stäckningen av denna då dess gränser idag inte följer var gångstråket ligger 
i verkligheten. 
 

5. Ellevio 
Vi har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplanen för Strömstad Spa och Resort. 
Vi har ledningar och transformatorstationer (nätstationer) inom planområdet för att försörja 
befintligt energibehov.  
 
Efter samtal med kommunen har vi uppfattat att befintlig nätstation intill parkeringshuset 
ska finnas kvar och ny hotellbyggnad ska anpassas och åtgärder vidtas för att säkra 
hotellbyggnaden från brand och andra risker från nätstationen. 
 
Det är svårt att i detta skede veta vilket energibehov som finns vid genomförande av planen 
då det är många faktorer som spelar in i avgörandet. För ökat effektbehov behövs plats för 
en ny nätstation inom planområdet. Vi föreslår att ett nytt E-område tillskapas inom det 
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 område som markeras på kartan nedan. Till E-området behöver u-omården tillskapas för att 
anlägga ledningar fram till ny nätstation. Dessa behöver vara 4 meter breda. 
 

 
 
Kommentar: En redaktionell ändring i plankartan görs innan antagande för att tillskapa ett E-
område samt tillhörande u-område enligt förslaget.  

 

6. Skanova 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet  
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se  
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 
 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:telia-natforvaltning@teliacompany.com
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Kommentar: Noteras. Ev undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar kommer att bekostas 
av exploatören. 

7. Sjöstjärnan 2
Det hade räckt med en utbyggnad av de rum som är planlagda på befintligt parkeringsdäck.
Med en större utbyggnad blir det mer störningar från gäster och trafik. Det blir också mer
parkeringsproblem. Allt detta går ut över miljö- och klimathänsyn.

Kommentar: Hotellet utgör ett viktigt inslag i kommunens näringsliv och ser ett behov av 
ytterligare rum för att kunna ta emot t ex större konferenser för att fylla de lokaler som finns i 
hotellet idag. Kommunen ser detta som en positiv utveckling och kommer att gå vidare med ett 
planförslag i föreslagen omfattning. 

8. Knivmusslan 11
Planerna ser bra ut och ger ett lyft för hela Strömstad.

Kommunen måste få tillgång till parkeringsplatser för de som bor på Nötholmen som ett
villkor för att tillåta byggnation på grusplanen. Planen klargör inte tillräckligt i vilken
omfattning eller på vilket sätt nya parkeringsplatser kan bli tillgängliga för boende i området.
Det är inte ekonomiskt rimligt att boende på Nötholmen ska betala hyra till hotellet för en
parkeringsplats. Det måste vara kommunen som hyr ut dessa. Det kan göra Nötholmen-
området mer attraktivt för helårsboende.

Kommentar: Den byggnation som detaljplanen medger skapar inte ett större underskott på 
parkeringar i området än idag. Det finns möjlighet med det aktuella planförslaget att bygga fler 
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 parkeringsplatser än vad behovet är för de nya hotelldelarna. Alltså finns möjlighet att förbättra 
tillgången på parkeringsplatser i området. Detaljplanen styr dock inte hur dessa upplåts. 

9. , innehavare av rum på Sjöstjärnan 3
Vill ha svar på var de som äger rum på hotellet ska kunna parkera under byggtiden. Kräver
också byggstopp över helger, och skollov så att ägarna kan nyttja sina fritidsboenden.

Kommentar: Frågan om parkering under byggtiden vidarebefordras till exploatören och detta blir 
en fråga att lösa civilrättsligt inför byggstart. Rättigheten finns dock via servitut och ska 
säkerställas. 

Detaljplanen reglerar inte på vilka tider byggnation kan ske. Det är viktigt att påtala att rummen 
på Sjöstjärnan 3 inte är godkända som fritidsbostäder utan gällande bygglov är tydligt med att 
detta är hotellrum. 

10. Nötholmen Resort 2 AS, Sjöstjärnan 2
Det är viktigt att alla enheter inom Sjöstjärnan 2 får beteckningen B – Bostäder.

Det är viktigt att området mellan uteserveringen och hamnen är tillgängligt för allmänheten.

Det är viktigt att den inbyggnad som planeras av uteserveringen blir så ljudisolerad som
möjligt för att undvika störningar för de som bor i närheten.

Tillgängligheten i befintligt parkeringsgarage behöver förbättras. Det finns delar där två bilar
inte kan mötas idag och det stoppar upp trafiken.

De parkeringsplatser och förråd som idag finns i parkeringsgaraget och enligt servitut tillhör
Sjöstjärnan 2 måste vara tillgängliga under hela byggprocessen. Samma gäller åtkomst till
bostäderna och att funktioner som t ex vatten- och gastillgång inte försämras under
byggprocessen.

Styrelsen i NR 2 förutsätter att samma överenskommelse som finns idag kring musik och
annan aktivitet även kommer att gälla för den nya hamnbyggnaden.

Om utbyggnaden påverkar bredbandskapaciteten måste bostäderna i Sjöstjärnan 2 tas med
i beräkningen av kapacitet så att inget försämras.
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 Kommentar: Synpunkterna om användningen bostäder och tillgängligheten vid hamnen är 
reglerade i planhandlingarna på det sättet som önskas. 

Synpunkterna om ljudisolering, tillgänglighet i garaget, åtkomst under byggtiden och musik 
lämnas vidare till exploatören då det är frågor som inte regleras i detaljplanen. 

11. Nötholmen Resort 1 AS, Sjöstjärnan 3
NR1 önskar att detaljplanen görs mer flexibel så att den befintliga byggnationen medger
både hotell och bostäder. Detta då det känns osäkert om det med så många fler hotellrum
kommer finnas underlag för full beläggning. För att då få ett bättre nyttjande bör även
bostäder tillåtas.

Det är önskvärt att den nya detaljplanen tydligt bekräftar den rättighet som aktieägarna
enligt avtal har idag,   d v s rätten att under 10 veckor per år nyttja sina sviter i byggnaden.

NR 1 delar inte uppfattningen att en utökning av antalet hotellrum endast marginellt skulle
påverka trafikalstringen. Redan idag kan trafiksituationen vara ansträngd. En fördjupad
trafikutredning behöver tas fram i syfte att analysera och sedan föreslå eventuella åtgärder
för att begränsa de negativa effekterna på trafiktillgängligheten till området som
planförslaget kan medföra.

Enligt förslaget ser det ut som att de parkeringsplatser som NR 1 har servitut för på tredje
planet kommer att försvinna. Det måste säkerställas att tillgång till dessa parkeringsplatser
faktiskt finns. Det är ju enbart en rättighet som planen ger att bygga ett nytt
parkeringsgarage och om det inte görs behöver de befintliga platserna säkerställas på något
annat sätt.

NR 1 delar inte uppfattningen att en utökning av antalet hotellrum endast marginellt skulle
påverka trafikalstringen. Redan idag kan trafiksituationen vara ansträngd. En fördjupad
trafikutredning behöver tas fram i syfte att analysera och sedan föreslå eventuella åtgärder
för att begränsa de negativa effekterna på trafiktillgängligheten till området som
planförslaget kan medföra.

Områden som idag används för lek och bollspel kommer nu att bebyggas. Det är en brist att
inte dessa ytor ersätts inom planområdet.
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Den nya högre hotellbyggnaden kommer medföra en onödig olägenhet i form av skuggning 
av NR 1:s hotellbyggnad. 

Hanteringen av parkeringsbehovet i detaljplanen är otillräcklig. Vid byggnation kommer ett 
omfattande antal parkeringsplatser försvinna. Planen måste hantera hur dessa ska ersättas. 

För att inte bygget ska dra ut på tiden är det av stor vikt att det i exploateringsavtalet 
säkerställs att finansiering för projektet är ordnad på ett betryggande sätt. 

Kommentar: Den nyttjanderätt som idag finns för de som äger sviter i hotellet är inte en 
rättighet som är prövad enligt plan- och bygglagen och kan därmed inte regleras i detaljplanen. 
Både detaljplanen och gällande bygglov anger hotell för hela byggnaden och den ska därmed 
användas för detta ändamål. Kommunen anser inte att det är lämpligt att ändra användningen 
till att även inkludera bostad i hotellbyggnaden. De två användningarna skulle kunna komma i 
konflikt så som t ex bullerstörningar m m. 

Kommunens inställning är också att på de platser där det finns turistanläggningar är det 
lämpligt att dessa fortsätter att utvecklas som just turistanläggningar som ett led i att utveckla 
kommunens näringsliv. 

Kommunen menar inte att trafiken till området inte kommer att öka, utan att trafikökningen som 
250 hotellrum genererar kan likställas med den trafikökning som de bostäder som redan är 
godkända i gällande plan men som inte är genomförda skulle gett. Detta göra att infrastrukturen 
till och från området redan är utbyggd för den trafikvolymen. Bostäder generar generellt mer 
trafikrörelser än hotellrum. Dock finns ett krav att lösa parkeringsbehovet för hotellrummen och 
250 hotellrum kräver fler parkeringsplatser än vad 60 bostäder skulle gjort och det finns 
utrymme för i planförslaget. 

Då servitut finns på parkeringsplatserna så är detta en rättighet som inte kan tas bort. Skulle 
behov finnas för att omlokalisera några platser så sker det via en lantmäteriförrättning. 
Detaljplanen regerar inte var inom området enskilda parkeringsplatser ligger utan enbart att en 
viss norm ska följas. 

Grusytan arrenderas idag av hotellet för parkeringsändamål och är inte en utpekad lekyta. I 
närområdet finns grönområde där lek möjliggörs och detaljplanen innehåller inte ytor för 
lekområden. 
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Arbete pågår med att ta fram ett exploateringsavtal som ska finnas vid antagande av planen. 

12. Strömstad Golfklubb
Golfklubben är positiv till förslaget.

Det är viktigt att säkerställa ett staket mellan hotellet och golfbanan så att undvika passage
ut på golfbanan.

Det förutsätts att skrivningen i planbeskrivningen kring att behålla naturmarken mellan
hotellet och golfbanans hål 3 respekteras.

Ambitionen om att låta väggar och tak på den nya byggnaden vara beklädda med växtlighet
är positiv.

Kommentar: Kravet på staket regleras i exploateringsavtalet som följer planen till antagande. 

Planförslaget ska inte förändra markanvändningen närmast golfbanans hål 3. 

Någon detaljprojektering av byggnadens utformning är ännu inte klar men ambitionen finns att 
ha gröna inslag i utformningen. 

13.  Knivmusslan 12
Nockhöjden bör sänkas till max 24,5 meter över havet. Vid ett möte med hotellägarna
lovades att höjden inte skulle överstiga befintligt hotell, detta bör gälla.

Det saknas en analys i planhandlingarna av hur närboende påverkas av de föreslagna nya
byggnadernas höjd.

Kommentar: Kommunen har tillsammans med exploatören bedömt vilken volym som behövs för 
att rymma funktioner för en långsiktig utveckling av hotellet och därmed en utveckling av 
näringslivet i Strömstad. Kommunen bedömer inte att påverkan på närmiljön blir mer påtaglig 
än det som man som boende i en stad kan förvänta sig ske i samband med stadsutveckling. 
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 14. , Knivmusslan 12
Det behövs fler parkeringsplatser i området som helhet. Kommunen bör se till att det finns
ett antal parkeringsplatser i det nya parkeringshuset som är bestämda till de boende i
närområdet och som kan hyras via kommunen.

Det har genom åren genom olika kommunala beslut lovats mer parkeringsplatser till
området men som inte blivit av.

För att området ska bli attraktivt för åretruntboende behövs fler parkeringar i området.

I yttrandet finns flera generella frågor kring parkering riktade till tekniska förvaltningen.

Kommentar: Den byggnation som detaljplanen medger skapar inte ett större underskott på 
parkeringar i området än idag. Det finns möjlighet med det aktuella planförslaget att bygga fler 
parkeringsplatser än vad behovet är för de nya hotelldelarna. Alltså finns möjlighet att förbättra 
tillgången på parkeringsplatser i området. Detaljplanen styr dock inte hur dessa upplåts. 
Marken kommer att upplåtas till hotellet och de styr sedan över hur och i vilken takt utbyggnad 
sker enligt planen. 

För svar på de generella frågorna kring parkering i området hänvisas till tekniska förvaltningen 
då det inte är frågor som hanteras inom ramen för detaljplanen. 

Kvarstående synpunkter 
Nedanstående personer har framfört synpunkter under samrådet eller granskningen som helt 
eller delvis inte har tillgodosetts. De personer som är listade under rubriken sakägare och som 
helt eller delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda har vid ett antagande av detaljplanen 
rätt att överklaga beslutet.  

Sakägare 

, Sjöstjärnan 2 
Nötholmen Resort 1 AS, Sjöstjärnan 3 
 Knivmusslan 12 
 Knivmusslan 12 

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
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Detaljplan för Sjöstjärnan 1 m fl
Dnr: MBN-2021-236

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN
Upprättad av Strömstads Kommun,
Miljö- och byggförvaltningen
Johan Hellman
mätningsingenjör
Fastighets- och detaljredovisning
gällande 2021-09-28.
Framställd genom utdrag ur Strömstad 
kommuns digitala baskarta.
Referenssystem SWEREF 99 12 00, 
RH2000

- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

PLANHANDLINGAR
Skala i A1:

Ellen Andersson
Planeringsarkitekt

o

0 20 40 60 80 100 Meter Antagandehandling
PLANKARTA

Strömstads Kommun
Västra Götalands län
Upprättad av Miljö- och byggförvaltningen                                                      2022-04-12
Reviderad                                                                                                        2022-06-01

Övriga handlingar och utredningar
- Sammanställning gällande dagvatten och skyfall, daterad 2022-02-18
- PM Geoteknik (inkl. bilagor), Bohusgeo, daterad 2021-09-10
- MUR (inkl. bilagor), Bohusgeo, daterad 2021-09-10
- PM Geoteknik, Ramboll, daterad 2022-02-01
- Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), Ramboll, daterad 2022-02-01
- Geoteknik, NCC, daterade 2000 - 2005
- Geoteknisk undersökning, B.G. Lindh AB, daterad 1998-09-09

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på
plankartan.
GRÄNSLINJER

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Primära egenskapsbestämmelser

Höjd på byggnadsverk

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Utnyttjandegrad

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

Skydd mot störningar

Utförande

Markens anordnande och vegetation

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

GATA Gata

GCVÄG Gång- och cykelväg

NATUR Natur

O Tillfällig vistelse

O1 Tillfällig vistelse, ej hotellrum

C Centrum

E1 Transformatorstation

(O) Tillfällig vistelse, gångpassage över allmän plats. Gäller från +6,8 meter över angivet nollplan

P Parkering

B Bostäder

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

h1 +0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gäller upp till +6,8 meter över angivet nollplan

e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²

e2 0,0 Största bruttoarea är angivet värde i m²

e3 Största bruttoarea, exklusive parkeringsdäck, är 8 000 m²

e4 Marken får endast användas för gångpassage med frihöjd om lägst 2,5 m

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning.

m1 Laster större än 15 kPa får inte påföras

b1 Minst 20 procent av fasadyta åt nordost ska vara vegetationsklädd

b2 Minst 20 procent av takytan ska vara vegetationsklädd

n1 Minst 1,1 parkeringsplats per hotellrum ska anordnas, Parkeringsplatser för hotellrum inom
användningsområdet ska placeras inom område OP

Begränsning av markens utnyttjande

Sekundära egenskapsbestämmelser



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2018-0389 

KS § 84 Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, 
del av Kungbäck 1:38 m fl 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 med flera, under förutsättning att bankgarantin har kommit 
kommunen tillhanda innan ärendet beslutas i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 med 
flera (antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
anledning av exploateringsavtalet.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-04-19 § 29 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 121 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 med flera.  

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

 KS/2018-0389 

KSau § 121 Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, 
del av Kungbäck 1:38 m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 m fl.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
anledning av exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa 
innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-04-19 § 29 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Stensvik, del av 
Kungbäck 1:38 m fl.  

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2020-0307 

TN § 29 Del av Kungbäck 1:38 m fl - 
Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
anledning av exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa 
innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-29 Ärende: TN/2020-0307 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Exploateringsavtal för detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 
1:38 m fl. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och 
avgränsning vilken upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. 
Detaljplanen upphävdes med hänvisning till att hasselsnokens livsmiljö ej 
säkerställts på ett tillfredställande sätt och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) borde upprättas. Bristerna rörande avsaknaden av MKB och säkerställande 
av hasselsnokens livsmiljö i området har åtgärdats i nytt planförslag.  

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som också säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för 
enbostadshus med helårsstandard. Planen omfattar också kringliggande vägar, 
natur och vattenområde. 

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.  

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak kompletteringar av kommunens vatten- 
och avloppsanläggning inom planområdet med tillhörande ledningsrätt samt 
anläggande av skyddsåtgärder för hasselsnok.  

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
erforderliga gemensamhetsanläggningar för att iståndsätta och förvalta vägar, 
naturområden och skyfallshanteringsåtgärder.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av bankgaranti (on demand 
garanti) om totalt 700 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med 
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 2022-03-29 Ärende: TN/2020-0307 
   

 

   

anledning av exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa 
innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), folkhälsoperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv 
Tecknande av exploateringsavtalet innebär att kommunen erhåller 
förbindelsepunktsavgifter för VA för de byggrätter som tillskapas genom 
detaljplanen.  

Kommunen ska enligt exploateringsavtalet stå för den kostnad för komplettering 
av va-anläggningen som inte täcks av exploateringsbidraget exploatören erlägger.  

Kommunen ska stå kostnaden för erforderlig justering av ledningsrätt.  

Juridiskt perspektiv 
Förvaltningens förslag är i enlighet med gällande rätt.  

Miljöperspektiv 
I samråd med länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att behandla artskydd, 
påverkan på övrig värdefull naturmark, grön infrastruktur samt 
ekosystemtjänster. Geografiskt behandlas i huvudsak planområdet. För 
aspekterna hasselsnok och grön infrastruktur beaktas även ett större område, det 
så kallade influensområdet. 

Utredning har tagits fram rörande hur hasselsnokens livsmiljöer ska skyddas på ett 
tillfredsställande sätt vilket säkerställs i exploateringsavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-29.  
Förslag till exploateringsavtal för Stensvik med tillhörande bilagor.  
  

Mattias Sahlberg 
Mark- och exploateringsingenjör 
0526-196 39 
mattias.sahlberg@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef 
0526-191 70 
roland.kindslätt@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Akten



























Säljare: 

Köpare: 

Överlåtelse
förklaring och 
köpeobjekt: 

Tillträdesdag: 

Köpeskilling: 

Köpeskillingens 
erläggande: 

KÖPEKONTRAKT 

Harriet Viktoria Roos, 
 
Strömstad Boligutveckling AB, 556631-5957, 
Box 16, 452 21 Strömstad 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen det å bilagda karta (bilaga 1 a) 
markerade och definierade två markområden om totalt ca 5 700 m2 på 
fastigheten Strömstad Kungbäck 1 :37, nedan kallad Exploateringsfastigheten. 

Parterna godtar utan förändring av köpevillkoren de marginella justeringar av det 
överlåtna markområdet som Lantmäteriet finner nödvändiga för att kunna 
avstycka Exploateringsfastigheten. 

Exploateringsfastigheten skall tillträdas inom 14 dagar efter det att endera av 
nedan angivna förhållanden inträtt. 

1. Strömstad kommuns beslut angående antagande av ny detaljplan bl a
innefattande fastigheten Strömstad Kungbäck 1 :37 vunnit laga kraft.

2. Lantmäteriets beslut angående avstyckning av Exploateringsfastigheten i
enlighet med detta köp vunnit laga kraft.

Fyra miljoner sjuhundratjugofem tusen (4 725 000 ) kronor. 

Köpeskillingen ska erläggas kontant till Säljaren enligt följande: 
Handpenningen erlagd Juli 2010 780 000 kronor 
På tillträdesdagen 3 945 000 kronor 
Summa 4 725 000 kronor 

För det fall Säljaren i anledning av överlåtelsen enligt detta avtal påförs 
realisationsvinstskatt som förfaller till betalning innan Tillträdesdagen ska 
Köparen av köpeskillingen erlägga ett belopp till Säljaren motsvarande den 
förfallande skatten innan skatten förfaller till betalning. 

Skulle vid tillträdesdagen det i bilaga 1 a beskrivna området A2, i Strömstads 
kommuns "detaljplan för Kungbäck 1 :38 m.fl" innefatta fler än två avgränsade 
tomter skall köpeskillingen räknas upp med 1 250 000. 

Som säkerhet för Säljarens återbetalningsförmåga avseende handpenningen ska 
Säljaren pantförskriva fastigheten Strömstad Kungbäck 1 :37 ("Fastigheten") och 
överlämna pantbrev i Fastigheten till Köparen till ett belopp motsvarande 
handpenningen. Mot handpenningens erläggande ska Säljaren överlämna ett 
därför erforderligt och undertecknat inteckningsmedgivande att ytterligare 

I (3) 











Säljare: 

Köpare: 

Överlåtelse
förklaring och 
köpeobjekt: 

Tillträdesdag: 

KÖPEKONTRAKT 

1(4) 

Torsten Carlsson, 

Strömstad Boligutveckling AB, 556531-5957, 
Box 16, 452 21 Strömstad 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen det å bilagda 
karta bilaga 1 med rött markerade markområdet av fastigheten 
Strömstad Kungbäck 1 :38, nedan kallat 
Exploateringsfastigheten. 

Parterna godtar utan förändring av köpevillkoren de marginella 
justeringar av Exploateringsfastigheten som Lantmäteriet finner 
nödvändiga för att kunna avstycka Exploateringsfastigheten. 

Köparen avser att samtidigt med att ansökan om avstyckning 
sker i enlighet med detta köp, även ansöka om avstyckning av 
Exploateringsfastigheten i minst sex st. fristående fastigheter. 

Exploateringsfastigheten skall tillträdas inom 14 dagar efter det 
att nedan angivna förhållanden inträtt. 

1. Strömstad kommuns beslut angående antagande av ny
detaljplan bl a innefattande att den del av fastigheten
Strömstad Kungbäck 1 :38 som omfattar
Exploateringsfastigheten vunnit laga kraft.

2. Lantmäteriets beslut angående avstyckning av
Exploateringsfastigheten i enlighet med detta köp vunnit
laga kraft.

Köparen skall dock äga rätt att tillträda Exploateringsfastigheten 
innan ovan angivna förhållanden inträtt. 

Köpeskilling: ?tfc__, �� �\A, 'o 1./\ e;:..r{ fo. � . eeoc j \.?-1.t-tJ r->

Köpeskillingens // 1 
erläggande: Köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen. 4-:1W 

För det fall säljaren med anledning av överlåtelse enligt detta f7. ({ . l 5' 
avtal påförs kapitalvinstskatt som förfaller till betalning innan � 
tillträdesdagen, skall köparen till säljaren av köpeskillingen 
erlägga ett belopp motsvarande den av Skatteverket beslutade 
kapitalvinstskatten. Betalning skall ske senast 10 dagar innan 
kapitalvinstskatten förfaller till betalning. / 

rfi;A vff.1v 
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Säljare: 

Köpare: 

Överlåtelse
förklaring och 
köpeobjekt: 

Tillträdesdag: 

Köpeskilling: 

Köpesldllingens 
erläggande: 

Egendomens 
skick: 

Inteckningar, 
pantbrev m.m: 

KÖPEKONTRAI(T 

1(4) 

Göran Andre Persson,  

nedan kallad Säljaren. 

Strömstad Boligutveckling AB, 556631-5957, 
Box 16, 452 21 Strömstad 

nedan kallad Köparen. 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen det å bilagda karta, 
bilaga I, med rött markerade markområdet av fastigheten Strömstad 
Kungbäck 1 :39 om ca 700 kvm, nedan kallat Fastigheten, på nedan 
angivna villkor. 

Parterna godtar utan förändring av köpevillkoren de marginella 
justeringar av Fastigheten som Lantmäteriet finner nödvändiga för att 
kunna avstycka Fastigheten. 

Enligt överenskonunelse, dock senast inom 14 dagar efter det att beslut 
om avs�I_c:kni_Q g av Fastigheten vmmit laga kraft. 

SEK 4---tw 
Köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen. 

Köparen har före köpet beretts tillfalle att noggrant besikta och 
undersöka Fastigheten. Köparen godtar Fastighetens skick och avstår 
med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren p g a eventuella fel 
eller brister i Fastigheten av vad slag det vara må. 

Säljaren garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av 
inteckningar. Säljaren är dock skyldig att på tillträdesdagen på 
Köparens bekostnad ansöka om inteckning i den utsträckning som 
Köparen begär. 

































































































































PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2018-0389 

KS § 85 Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 
m fl 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-06-01. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL)6 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2022-03-23 

att justera planbeskrivningen så att den överensstämmer med plankarta vad 
gäller solpaneler. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Kungbäck 1:38 med flera 
(Stensvik). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus genom 
att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, 
på ett sätt som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt 
god livsmiljö för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga 
enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. 

Planarbetet inleddes under 2018 sedan ett tidigare förslag för Stensvik (2009–
2016) upphävts i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av planen var 
grundat i förslagets påverkan på hasselsnok, som förekommer i området. 

Det planförslag som nu finns framme liknar till största delen det förslag som 
kommunen antog 2016. Förslaget har anpassats för att tillgodose de brister som 
mark- och miljödomstolen framförde i sitt beslut att upphäva den tidigare 
detaljplanen. Anpassningarna består främst av att skyddsåtgärderna för 
hasselsnoken inte längre kräver skötsel och att fyra tomter har tagits bort från 
förslaget. Planförslaget har också genomgått en strategisk miljöbedömning med 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilket också var en brist som domstolen pekade 
på i sitt beslut. 

I sin dom över den gamla detaljplanen menade mark- och miljööverdomstolen att 
det fanns risk att skötseln av åtgärderna för hasselsnok i området inte bli utförd i 
framtiden. Denna brist har tillgodosetts genom att de åtgärder som nu föreslås för 
hasselsnoken har i förslaget anpassats så att de inte kräver skötsel. Det har 
säkerställts bland annat genom var åtgärderna placeras och genom särskilda 
lösningar. Som exempel på en särskild lösning ska en betongplatta gjutas ned i 
marken i ett område för att hindra att sly växer upp framför ett värdefullt bryn. 

I de fördjupade utredningar som har tagits fram över planområdet har ett område 
i norr där fyra tomter föreslogs bedömts som en värdefull miljö för hasselsnoken. 
Dessa fyra tomter har tagits bort från förslaget för att värna om arten. 

9



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Under samråd och granskning har flera sakägare i området framfört synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna består bland annat av att bebyggelsen i förslaget inte 
passar in i Stensvik på grund av att husen är för höga och för stora och att 
påverkan på hasselsnoken är för stor eller felbedömd. Andra synpunkter är att 
parkering saknas eller borde ligga på andra platser, att vägsträckningen i området 
borde ändras och att utsikt påverkas negativt. 

Förvaltningen bedömer att merparten av synpunkterna ligger inom kommunens 
handlingsområde. Det har funnits tydliga önskemål i beslutet om planuppdrag om 
detaljplanens utformning som nu möjliggörs i förslaget. Synpunkterna har 
inneburit vissa justeringar av förslaget samt kompletteringar av materialet för att 
tydligare beskriva förslagets konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2021-12-01, reviderade 2022-03-23 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2022-03-15 med särskild sammanställning 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-23 
Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 
Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 
Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 
Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 
2022-03-04 
Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 
Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 120 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2022-03-23 

2. att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-03-23. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S) föreslår, med instämmande från Bengt Bivrin (MP), att justera 
planbeskrivningen så att den överensstämmer med plankarta vad gäller 
solpaneler. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med Ulf Gustavssons tilläggsyrkande och finner att så sker. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen - mbn@stromstad.se 
Exploatören – Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aastebøl, Kringsjå Terrasse 
6, 1177 Halden NORGE 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

 KS/2018-0389 

KSau § 120 Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 
m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2022-03-23 

2. att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-03-23. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Kungbäck 1:38 m.fl. (Stensvik). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt god livsmiljö 
för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus 
och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. 

Planarbetet inleddes under 2018 sedan ett tidigare förslag för Stensvik (2009–
2016) upphävts i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av planen var 
grundat i förslagets påverkan på hasselsnok, som förekommer i området. 

Det planförslag som nu finns framme liknar till största delen det förslag som 
kommunen antog 2016. Förslaget har anpassats för att tillgodose de brister som 
mark- och miljödomstolen framförde i sitt beslut att upphäva den tidigare 
detaljplanen. Anpassningarna består främst av att skyddsåtgärderna för 
hasselsnoken inte längre kräver skötsel och att fyra tomter har tagits bort från 
förslaget. Planförslaget har också genomgått en strategisk miljöbedömning med 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilket också var en brist som domstolen pekade 
på i sitt beslut. 

I sin dom över den gamla detaljplanen menade mark- och miljööverdomstolen att 
det fanns risk att skötseln av åtgärderna för hasselsnok i området inte bli utförd i 
framtiden. Denna brist har tillgodosetts genom att de åtgärder som nu föreslås för 
hasselsnoken har i förslaget anpassats så att de inte kräver skötsel. Det har 
säkerställts bland annat genom var åtgärderna placeras och genom särskilda 
lösningar. Som exempel på en särskild lösning ska en betongplatta gjutas ned i 
marken i ett område för att hindra att sly växer upp framför ett värdefullt bryn. 

I de fördjupade utredningar som har tagits fram över planområdet har ett område 
i norr där fyra tomter föreslogs bedömts som en värdefull miljö för hasselsnoken. 
Dessa fyra tomter har tagits bort från förslaget för att värna om arten. 

Under samråd och granskning har flera sakägare i området framfört synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna består bland annat av att bebyggelsen i förslaget inte 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

passar in i Stensvik på grund av att husen är för höga och för stora och att 
påverkan på hasselsnoken är för stor eller felbedömd. Andra synpunkter är att 
parkering saknas eller borde ligga på andra platser, att vägsträckningen i området 
borde ändras och att utsikt påverkas negativt. 

Förvaltningen bedömer att merparten av synpunkterna ligger inom kommunens 
handlingsområde. Det har funnits tydliga önskemål i beslutet om planuppdrag om 
detaljplanens utformning som nu möjliggörs i förslaget. Synpunkterna har 
inneburit vissa justeringar av förslaget samt kompletteringar av materialet för att 
tydligare beskriva förslagets konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2021-12-01, reviderade 2022-03-23 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2022-03-15 med särskild sammanställning 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-23 
Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 
Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 
Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 
Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 
2022-03-04 
Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 
Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 

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

att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2022-03-23 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Stensvik, del av Kungbäck 1:38, daterad 2021-12-01, 
reviderad 2022-03-23. 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Miljö- och byggförvaltningen 2022-04-28 Ärende: KS/2018-0389 
Plan- och byggavdelningen   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  Stensvik 

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

1. att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande 

2. att godkänna granskningsutlåtandet daterat 2022-03-23 

Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL). 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Kungbäck 1:38 m.fl. (Stensvik). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt god livsmiljö 
för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus 
och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. 

Planarbetet inleddes under 2018 sedan ett tidigare förslag för Stensvik (2009–
2016) upphävts i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av planen var 
grundat i förslagets påverkan på hasselsnok, som förekommer i området. 

Det planförslag som nu finns framme liknar till största delen det förslag som 
kommunen antog 2016. Förslaget har anpassats för att tillgodose de brister som 
mark- och miljödomstolen framförde i sitt beslut att upphäva den tidigare 
detaljplanen. Anpassningarna består främst av att skyddsåtgärderna för 
hasselsnoken inte längre kräver skötsel och att fyra tomter har tagits bort från 
förslaget. Planförslaget har också genomgått en strategisk miljöbedömning med 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilket också var en brist som domstolen pekade 
på i sitt beslut. 

I sin dom över den gamla detaljplanen menade mark- och miljööverdomstolen att 
det fanns risk att skötseln av åtgärderna för hasselsnok i området inte bli utförd i 
framtiden. Denna brist har tillgodosetts genom att de åtgärder som nu föreslås för 
hasselsnoken har i förslaget anpassats så att de inte kräver skötsel. Det har 
säkerställts bland annat genom var åtgärderna placeras och genom särskilda 
lösningar. Som exempel på en särskild lösning ska en betongplatta gjutas ned i 
marken i ett område för att hindra att sly växer upp framför ett värdefullt bryn. 



   2 (4) 

 2022-04-28 Ärende: KS/2018-0389 
   

 

   

I de fördjupade utredningar som har tagits fram över planområdet har ett område 
i norr där fyra tomter föreslogs bedömts som en värdefull miljö för hasselsnoken. 
Dessa fyra tomter har tagits bort från förslaget för att värna om arten. 

Under samråd och granskning har flera sakägare i området framfört synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna består bland annat av att bebyggelsen i förslaget inte 
passar in i Stensvik på grund av att husen är för höga och för stora och att 
påverkan på hasselsnoken är för stor eller felbedömd. Andra synpunkter är att 
parkering saknas eller borde ligga på andra platser, att vägsträckningen i området 
borde ändras och att utsikt påverkas negativt. 

Förvaltningen bedömer att merparten av synpunkterna ligger inom kommunens 
handlingsområde. Det har funnits tydliga önskemål i beslutet om planuppdrag om 
detaljplanens utformning som nu möjliggörs i förslaget. Synpunkterna har 
inneburit vissa justeringar av förslaget samt kompletteringar av materialet för att 
tydligare beskriva förslagets konsekvenser. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Det finns inga bofasta barnfamiljer i området. Det kan däremot finnas barn bland 
de familjer som använder sina hus som fritidshus. 

Förvaltningen bedömer att barns främsta behov i ett bostadsområde består av 
möjligheterna till en bra bostad, intressant och säker närmiljö och närhet till 
förskola, skola och social gemenskap. Stensvik är ett område som har vissa av 
dessa kvalitéer. Området är småskaligt och trafiksäkert och har en tilltalande 
naturmiljö med klippor, stränder, bad och skogar. Avståndet till skola och förskola 
är dock stort. 

I detaljplanen finns en byggrätt för lekplats på allmän platsmark. Eftersom 
detaljplanen har enskilt huvudmannaskap innebär denna bestämmelse inget krav 
på att lekplatsen ska uppföras, utan är en möjlighet för föreningen som kommer 
att förvalta marken att använda sig av. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Handläggningen av planförslaget bekostas av exploatören enligt upprättat 
detaljplaneavtal. Den fortsatta handläggningen av detaljplanen fram till 
antagande innebär därmed ingen kostnad för kommunen. 

Kostnaden för genomförandet av detaljplanen ska delvis fördelas på exploatören 
och delvis på fastighetsägarna i området. De kostnader som exploatören ska stå 
för är kostnaderna för utförande av åtgärder för hasselsnok, lantmäterikostnader 
och justering av anslutningspunkter för VA. Kostnaden för utförande av gator, 
gångvägar, belysning och lekplats ska fördelas på fastighetsägarna i området. 
Fördelningen av dessa kostnader bestäms av Lantmäteriet. 

Detaljplanen medför, enligt utformningen i förslaget, ingen kostnad för 
kommunen. 
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Folkhälsoperspektiv 
Folkhälsoperspektivet berörs i liten utsträckning av förslaget. Det kan innebära en 
negativ påverkan på folkhälsan om det blir svårare för badgäster att hitta 
parkeringsplatser i området, eftersom flera av dessa bebyggs med bostäder. Det 
finns dock en outnyttjad byggrätt för parkering i en gällande detaljplan nordost 
om Stensvik som kan ersätta detta behov. 

Juridiskt perspektiv 
Förvaltningen bedömer att förslaget är förenligt med gällande rätt. De åtgärder 
som föreslås för hasselsnoken i området har nu utformats så att de inte kräver 
skötsel och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som bekräftar detta. 
Förvaltningen bedömer att detaljplanen inte innebär en otillbörlig påverkan på 
enskilda intressen i området. 

Miljöperspektiv 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planförslaget. Enligt 
bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen innebär förslaget små 
konsekvenser på grön infrastruktur, hasselsnok och ekosystemtjänster. 
Skyddsåtgärder motverkar de negativa effekter som förlust av födosöksmarker för 
hasselsnok leder till och ett grönt nätverk bevaras. Gynnsam bevarandestatus för 
hasselsnoken bibehålls. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2021-12-01, reviderade 2022-03-23 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2022-03-15 med särskild sammanställning 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-23 
Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 
Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 
Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 
Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 
2022-03-04 
Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 
Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
Tjänsteskrivelse (denna tjänsteskrivelses datum) 
 
  

Jimmy Magnusson 
  
194 69 
jimmy.magnusson@stromstad.se 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden – mbn@stromstad.se 
Exploatören – Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aastebøl, Kringsjå Terrasse 
6, 1177 Halden NORGE
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 Ärende: MBN-2018-1782 

MBN § 72 Del av Kungbäck 1:38 m.fl. (Stensvik), 
detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande. 

Beslutsmotivering 
Planförslaget har genomgått de nödvändiga stegen samråd och granskning och 
har reviderats enligt de synpunkter som inkomit där. Med genomförda 
revideringar bedömer miljö- och byggförvaltningen att förslaget uppfyller de krav 
som lagstiftningen ställer och kan överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Kungbäck 1:38 m.fl. (Stensvik). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja 
redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt 
som anknyter till karaktären i området och säkerställer en långsiktigt god livsmiljö 
för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 befintliga enbostadshus 
och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. 

Planarbetet inleddes under 2018 sedan ett tidigare förslag för Stensvik (2009–
2016) upphävts i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av planen var 
grundat i förslagets påverkan på hasselsnok, som förekommer i området. 

Det planförslag som nu finns framme liknar till största delen det förslag som 
kommunen antog 2016. Förslaget har anpassats för att tillgodose de brister som 
mark- och miljödomstolen framförde i sitt beslut att upphäva den tidigare 
detaljplanen. Anpassningarna består främst av att skyddsåtgärderna för 
hasselsnoken inte längre kräver skötsel och att fyra tomter har tagits bort från 
förslaget. Planförslaget har också genomgått en strategisk miljöbedömning med 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilket också var en brist som domstolen pekade 
på i sitt beslut. 

I sin dom över den gamla detaljplanen menade mark- och miljööverdomstolen att 
det fanns risk att skötseln av åtgärderna för hasselsnok i området inte bli utförd i 
framtiden. Denna brist har tillgodosetts genom att de åtgärder som nu föreslås för 
hasselsnoken har i förslaget anpassats så att de inte kräver skötsel. Det har 
säkerställts bland annat genom var åtgärderna placeras och genom särskilda 
lösningar. Som exempel på en särskild lösning ska en betongplatta gjutas ned i 
marken i ett område för att hindra att sly växer upp framför ett värdefullt bryn. 

I de fördjupade utredningar som har tagits fram över planområdet har ett område 
i norr där fyra tomter föreslogs bedömts som en värdefull miljö för hasselsnoken. 
Dessa fyra tomter har tagits bort från förslaget för att värna om arten. 
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Under samråd och granskning har flera sakägare i området framfört synpunkter 
på förslaget. Synpunkterna består bland annat av att bebyggelsen i förslaget inte 
passar in i Stensvik på grund av att husen är för höga och för stora och att 
påverkan på hasselsnoken är för stor eller felbedömd. Andra synpunkter är att 
parkering saknas eller borde ligga på andra platser, att vägsträckningen i området 
borde ändras och att utsikt påverkas negativt. 

Förvaltningen bedömer att merparten av synpunkterna ligger inom kommunens 
handlingsområde. Det har funnits tydliga önskemål i beslutet om planuppdrag om 
detaljplanens utformning som nu möjliggörs i förslaget. Synpunkterna har 
inneburit vissa justeringar av förslaget samt kompletteringar av materialet för att 
tydligare beskriva förslagets konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Planhandlingar daterade 2021-12-01, reviderade 2022-03-23 
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2022-03-15 med särskild sammanställning 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Granskningsutlåtande daterat 2022-03-23 
Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 
Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 
Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 
Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 
2022-03-04 
Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 
Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
Sammanställning av interna remissvar (ej med till arbetsutskott) 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Exploatören – Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aastebøl Kringsjå  
Terrasse 6, 1777 Halden, Norge 
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Planbestämmelser
Fö ljand e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d anståe nd e
b e te c kningar.
End ast angive n använd ning oc h utform ning är tillåte n.
Där b e te c kning saknas gälle r b e stäm m e lse n inom  he la
p lanom råd e t.

Gränsbeteckningar
Planom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskap sgräns
Ad m inistrativ gräns
Ege nskap sgräns och ad m inistrativ gräns

Användning av mark och vatten
Kvartersmark
B Bostäd e r, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

E1 Transform atorstation, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

C1 Sam lingslokale r, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

V 1 Sjö b od , fö rråd , PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

V 2 Brygga, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

P Parke ring, PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

Vattenområden
W V atte nom råd e , PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p .

Allmänna platser med enskilt
huvudmannaskap
NATU R1 Naturom råd e , PBL 4 kap . 8 § 1 st 2 p .

GATA1 Gata, PBL 4 kap . 8 § 1 st 2 p .
PARK 1 Park, PBL 4 kap . 8 § 1 st 2 p .
GÅNG1 Gångväg, PBL 4 kap . 8 § 1 st 2 p .

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN
PLATS
Utformning
le k Le kp lats , PBL 4 kap . 5 § 1 st 2 p .

infiltr1Markytan får inte  hård gö ras, PBL 4 kap . 5 § 1 st 2p .

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marke n får inte  fö rse s m e d  b yggnad , PBL 4 kap .
11 § 1 st 1 p .
End ast kom p le m e ntb yggnad  får p lac e ras, PBL 4
kap . 11 § 1 st 1 p .

)—0,0 Hö gsta noc khö jd  är angive t värd e  i m e te r , PBL 4
kap . 11 § 1 st 1 p .

e 1 0,0Stö rsta b yggnad sare a är angive t värd e  i m ², PBL4 kap . 11 § 1 st 1 p .
e 2 Takvinke ln fö r huvud b yggnad e r ska vara 23-58

grad e r. Tillb yggnad e r m e d  e n sam m anlagd
b yggnad sare a p å up p  till 30 kvad ratm e te r får ha
e n lägre  takvinke l om  tillb yggnad e ns tak anslute r i
nivå m e d  e lle r und e r sad e ltake ts takfot. Takvinke ln
fö r kom p le m e ntb yggnad e r m e d  sad e ltak ska vara
16-38 grad e r. Takvinke ln fö r
kom p le m e ntb yggnad e r m e d  p ulp e ttak ska vara
7-16 grad e r., PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 3 Hö gsta tillåtna b yggnad shö jd  fö r
kom p le m e ntb yggnad e r m e d  sad e ltak är 3,0 m e te r.
Hö gsta noc khö jd  fö r kom p le m e ntb yggnad e r m e d
p ulp e ttak är 4,0 m e te r., PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

e 4 Hö gst e n huvud b yggnad  p e r fastighe t, PBL 4 kap .
11 § 1 st 1 p .

)—+0,0 Hö gsta noc khö jd  är angive t värd e  i m e te r ö ve r
angive t nollp lan , PBL 4 kap . 11 § 1 st 1 p .

Utformning
f1 End ast friliggand e  b ostad shus, PBL 4 kap . 16 § 1

st 1 p .
f2 Fasad  ska utform as i trä. Be fintliga b yggnad e r

m e d  fasad  av e te rnit får fortsatt ha d e tta m ate rial.,
PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

f3 Fasad  ska utform as i trä, te ge l e lle r p uts.
Be fintliga b yggnad e r m e d  fasad  av e te rnit får
fortsatt ha d e tta m ate rial., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1
p .

f4 Tak ska vara av te ge l- e lle r b e tongp annor i rö d
e lle r svart färg. End ast m atta takp annor är tillåtna.
K om p le m e ntb yggnad e r får äve n ha tak
taktäc kning av p låt e lle r p ap p  i fri kulö rt. Be fintliga
b yggnad e r m e d  tak av e te rnit får fortsatt ha d e tta
m ate rial. Take n får fö rse s m e d  solp ane le r., PBL 4
kap . 16 § 1 st 1 p .

f5 Tak ska utform as som  sad e ltak. Tak fö r
kom p le m e ntb yggnad e r ska utform as som  sad e ltak
e lle r p ulp e ttak., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

f6 Tak ska utform as som  sad e ltak e lle r valm at tak.
Tak fö r kom p le m e ntb yggnad e r ska utform as som
sad e ltak e lle r p ulp e ttak., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

f7 Tak ska utform as som  m ansard tak. Tak fö r
kom p le m e ntb yggnad e r ska utform as som  sad e ltak
e lle r p ulp e ttak., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

Placering
p 1 Huvud b yggnad  ska p lac e ras m inst 4,5 m e te r från

fastighe tsgräns, PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .
p 2 K om p le m e ntb yggnad  som  inte  p lac e ras inom

p lusm ark ska p lac e ras m inst 1,5 m e te r från
fastige tsgräns, PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

p 3 K om p le m e ntb yggnad  ska p lac e ras m inst 6,0
m e te r från gata om  garage p ortarna är riktad e  m ot
gatan., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

p 4 Huvud b yggnad  ska ligga m e d  noc ke n i nord -syd lig
riktning, +/- 5°, PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

p 5 Byggnad sve rk ska p lac e ras så att
e ge nskap som råd e n m e d  b e stäm m e lse rna n3 oc h
b 1 e j skuggas., PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

Mark
n1 Marke n får inte  hård gö ras, PBL 4 kap . 10 §

n2 Träd ve ge tatione n ska b e hållas, PBL 4 kap . 10 §

n3 Bloc k ska b e varas., PBL 4 kap . 10 §

Varsamhet
k1 Taktäckning ska vara av e nkup igt te ge l. Be fintlig

takform  oc h takvinke l ska b ib e hållas., PBL 4 kap .
16 § 1 st 2 p .

k2 Fasad e r ska vara i trä oc h und e rhållas m e d
antikvariska m e tod e r. Inga åtgärd e r får utfö ras
som  inne b är att e xte riö re n fö ränd ras., PBL 4 kap .
16 § 1 st 2 p .

Fastighet
d 1 0 Minsta fastighe tsstorle k är angive t värd e  i

kvad ratm e te r, PBL 4 kap . 18 § 1 st
Utförande
b 1 Byggnad e ns b e fintliga husgrund  ska b e varas.,

PBL 4 kap . 16 § 1 st 1 p .

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Ge nom fö rand e tid e n är 5 år ., PBL 4 kap . 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markre se rvat fö r allm ännyttiga und e rjord iska

le d ningar. K varte rsm ark, PBL 4 kap . 6 §
Markreservat för
gemensamhetsanläggningar
g1 Markre se rvat fö r ge m e nsam he tsanläggning fö r

d agvatte nd ike . K varte rsm ark, PBL 4 kap . 18 § 1 st
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1 Marklov krävs äve n fö r fällning av träd  som  är

m arke rad e  p å grund kartan.. Allm än p lats, PBL 4
kap . 15 § 1 st 3 p .

Bygglov krävs inte  fö r kvalite tshö jand e  åtgärd e r fö r
hasse lsnok (faunad e p åe r, ste nrö se n, m urar oc h
inform ationsskyltar). Be stäm m e lse n gälle r und e r
ge nom fö rand e tid e n., PBL 4 kap . 15 § 1 st 1 p .
Bygglov krävs inte  fö r up p fö rand e  av solp ane le r.
Be stäm m e lse n gälle r utan tid sb e gränsning., PBL 4 kap . 15 § 1
st 1 p .
Villkor för startbesked
a2 Startb e ske d  får inte  ge s fö r nyb yggnation fö rrän

m arknivån har hö jts till m inst +3,3 m e te r ö ve r
nollp lane t.. K varte rsm ark, PBL 4 kap . 14 § 1 st 4
p .

Huvudmannaskap
Huvud m annaskap e t är e nskilt fö r allm än p lats., PBL 4 kap . 7 §
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SAMMANFATTNING 
Planområdet är beläget på yttersta delen av Hogdalsnäset i Strömstads kommun. Området innefattar 
Stensvik, som tidigare var ett aktivt fiskeläge. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus 
genom att utnyttja redan avstyckade fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sådant 
sätt att karaktären i området bevaras. Bebyggelsen ska vara enbostadshus med standard för 
åretruntboende. Planen innehåller 15 bebyggda småhusfastigheter och 15 nya fastigheter för 
bostadsbebyggelse. Dessutom ingår natur, park och vattenområde. En fri- och lekyta är placerad 
centralt i planområdet. Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 

 
 
 
Konsult för planarbetet är Aspekt Arkitektur genom arkitekt Olof Ohlsson 
Mobtel: 0708 177508 
E-post: oo@aark.se  
www.aark.se 
 
 

http://www.aark.se/
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 Diarienummer MBN-2018-1782  

ANTAGANDEHANDLING 
Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl 
STENSVIK 
 

PLANBESKRIVNING 

1. INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja redan avstyckade 
fastigheter och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt som anknyter till karaktären i området och 
säkerställer en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. Planförslaget innehåller 15 
befintliga enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. En lekplats är 
placerad centralt i planområdet. Planen omfattar också kringliggande vägar, natur och vattenområde. 
 

Läge, areal och markägare 

Planområdet är beläget på yttersta delen av Hogdalsnäset. Området innefattar Stensvik, som tidigare 
var ett aktivt fiskeläge. Det ligger ca 20 km från Strömstads centrum och ca 12 km från Nordby 
köpcentrum. Planområdet avgränsas mot en bergskant i väster, bebyggelse i norr och skogs- och 
hällmarksområde åt öster. Åt söder avgränsas området av ett vattenområde. Området omfattar ca 10 ha 
varav ca 2 ha utgör vattenområde. Inom planområdet är alla bostadsfastigheter privatägda. Bebyggelsen 
har bildats genom att gårdarna Kungbäck 1:19, 1:37, 1:38 och har avstyckats med villafastigheter från 
1900-talets början och fram till idag. Strandområdet och vägen genom området är samfällda. 

 

Planområdet är markerat med en röd linje.  
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Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen bifogas 
illustrationskarta och denna planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse över 
inkomna synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen 
rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen.  
 
Till planhandlingarna hör: 

• Planbeskrivning med bilaga 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationskarta  

• Fastighetsförteckning  

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Särskild sammanställning till miljökonsekvensbeskrivning 
 

Övriga handlingar: 

• Geoteknisk undersökning, Bohusgeo, 2013-06-18 

• Bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-03-24 

• Naturinventering, Rio Kulturkooperativ, Naturrapport 2013:2 

• Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok, Naturcentrum AB, 2022-03-04 

• Dagvattenutredning, Sweco, 2021-02-26 

• Väg- och trafikutredning, Lincona, 2014-04-10 
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2. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktliga planer  

I kommunens översiktsplan (ÖP), antagen av kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, anges att 
markanvändningen för planområdet är komplettering med i huvudsak nya bostäder.  
 

 
I delområdeskartan över Hogdalsnäset i FÖP Norra kustområdet (Rådhuset Arkitekter), är planområdet utpekat som utredningsområde för bostäder (röd 
gräns) 
 
Kommunens fördjupning av översiktsplanen, FÖP Norra kustområdet från 2017, pekar ut Stensvik 
som ett utredningsområde för bostäder. Planen anger att utbyggnad av bostäder i samlad form får 
prövas genom detaljplan. Området bedöms enligt den fördjupade översiktsplanen kunna rymma 15-20 
nya bostadstomter som kan tillkomma genom förtätning av befintlig bebyggelse. Ingen ny bebyggelse 
eller andra anläggningar får tillkomma innan detaljplanen är antagen. Planen anger även att den glesa 
bebyggelsestrukturen ska behållas i möjligaste mån och att de centralt belägna parkeringsytorna bör 
kunna nyttjas för bostadsbebyggelse. Nya hus bör placeras så att utsiktsförhållanden från befintliga 
fastigheter påverkas så lite som möjligt. Byggrätter bör vara av storlek som medger åretruntboende. I 
fördjupningen anges även att det öster om utredningsområdet finns förekomst av hasselsnok. 
Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är att bebyggelseutvecklingen i första hand ska ske 
inom de utredningsområden som pekas ut i planen. 
 

Gällande detaljplaner 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Öster om planområdet finns ett flertal gällande och pågående 
detaljplaner. 
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Miljöbedömning 

En undersökning av betydande miljöpåverkan samt underlag för avgränsningssamråd tillhörande 
detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl har tagits fram av Strömstads kommun, daterad 2018-11-12.  
Undersökningen visar att genomförandet av detaljplanen kan antas ge upphov till betydande 
miljöpåverkan. Planen ska därför genomgå en strategisk miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram enligt 6 kap MB i dess lydelse efter 1 januari 2018. Motivet till 
bedömningen är att det inom området finns habitat och observationer av hasselsnok, en art som har 
skydd enligt 8 kapitlet i miljöbalken. Bedömningen var att det finns risk för påverkan på hasselsnokens 
livsmiljöer vid ett genomförande av detaljplanen. 
 
I samråd med länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att behandla artskydd, påverkan på övrig 
värdefull naturmark, grön infrastruktur samt ekosystemtjänster. Geografiskt behandlas i huvudsak 
planområdet. För aspekterna hasselsnok och grön infrastruktur beaktas även ett större område, det så 
kallade influensområdet. 
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Naturmiljö 

 
 
Planområdet utgörs av en dalgång som omges av skogs- och hällmarker i väster, norr och öster. I söder 
finns en sandstrand och en havsvik. Dalgången är bebyggd med villor och en stor del av området 
utgörs av tomtmark. Mellan tomterna finns stora ytor med öppen, slagen gräsbevuxen mark som 
tidigare varit jordbruksmark, men som idag används som parkeringsplatser. En asfalterad väg löper 
genom området fram till stranden i söder, och vidare förbi stranden till en småbåtshamn och en 
camping i öster.  
 
I norra kanten av planområdet finns ett område med skogsmark som ansluter till befintlig väg och 
bebyggelse. Skogen utgörs här av en högvuxen blandskog av ek, björk och asp. I fältskiktet växer bland 
annat gräs, gökärt, ekorrbär, liljekonvalj och örnbräken. Delar av marken är tätt bevuxen med sly. 
Nordöstra hörnet av planområdet utgörs av ett hygge.  
 
Inom de plana gräsbevuxna ytorna i norra halvan av planområdet finns ett par öppna diken där det 
växer fuktgynnade arter. 
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I väster avgränsas planområdet av en brant bergskant mot hällmarkerna på berget ovanför. Nedanför 
berget kantas branten av lövskog. I söder är denna relativt tät och består främst av asp, björk och rönn. 
Längre norrut kantar delar av denna skog befintliga trädgårdar och här växer bland annat enstaka stora 
ekar. Här har ett område med randekskog lokaliserats. Det innehåller en grupp med ekar som växer 
nära berget, och ett ekdominerat smalt skogsbestånd med buskar och yngre träd i buskskiktet.  
 
Södra delen av planområdet domineras av befintliga bostadshus och trädgårdar, slagna gräsbevuxna 
ytor samt öppna ytor igenvuxna med bland annat vass och älggräs. Längst ner i söder finns stranden 
med brygga, sandstrand och klippor samt äldre sjöbodar och verksamhetslokal. Inga högre naturvärden 
finns i denna del av området.  
 
Östra delen av planområdet gränsar till ett område som utgörs av hällmark och berg. Där ligger också 
en av de ursprungliga gårdarna. I den östra delen av planområdet löper en gång- och cykelväg i nord-
sydlig riktning ned mot strandområdet. Marken till öster om planområdet utgörs av hällmark med ljung 
och små och stora stenblock. I större sänkor finns bestånd av främst ek, tall och björk, som ofta är täta 
och svårgenomträngliga. En stenmur löper i södra delen av planområdet. Den öppna gräsytan i 
anslutning till ekrandskogen används i dag till parkering. Bergen både öster och väster om dalgången 
bedöms som lämpliga livs- och födosöksmiljöer för hasselsnok.  
 

Hasselsnok 

Hasselsnoken omfattas av artskyddsförordningens 4 § om fridlysning som säger att: 
Det är förbjudet att, avsiktligt fånga eller döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens 
parnings- uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder, avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, 
och skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 
 
Enligt en GIS-baserad habitatkartering som har upprättats av Calluna på uppdrag av Strömstads 
kommun har stora delar av västra Hogdalsnäset gynnsamma miljöer för hasselsnok. Inom och i 
anslutning till planområdet har dessutom flera fynd av hasselsnok registrerats i Artportalen. För att 
kunna ta tillräcklig hänsyn till hasselsnok har naturinventeringen från 2013 kompletterats med en 
kartering av hasselsnokshabitat från Naturcentrum, daterad 2021-09-22. Karteringen visar att det finns 
potentiellt lämpliga lokaler för arten att övervintra i och gynnsamma lokaler för den att vila och söka 
föda på, både inom och i direkt anslutning till planområdet. 
 
Inom det inventerade området identifierades sex potentiella övervintringsplatser. Två av dessa är 
belägna inom en befintlig tomt i den sydöstra delen av planområdet och består av två stensatta terrasser 
och en torpargrund. Övriga fyra potentiella övervintringsplatser ligger i nära anslutning till 
planområdets norra del. De består av två torpargrunder, ett mindre stenröse samt en större sydostvänd 
bergsbrant med tillhörande blockmark nedanför. Den senare bedömdes som särskilt gynnsam för 
övervintrande hasselsnok och andra ormar. De potentiella övervintringsplatserna redovisas i 
Naturcentrums kartering. 
 
Inom detaljplaneområdet har tre områden med gynnsamma habitat identifierats och avgränsats. Alla tre 
sträcker sig utanför planområdet varav två över större landområden. Ett fjärde habitat är avgränsat och 
beläget utanför planområdet. Vid inventeringen och samrådsskedet ingick detta habitat i planområdet, 
men det har nu exkluderats från förslaget. Även habitaten redovisas i Naturcentrums kartering. 
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Riksintressen och skyddade områden 

Planen berörs av flera riksintressen och ligger delvis inom strandskyddat område.  
 

                    
 

Riksintressen för 3 kap. naturvård (gröna rutor) och friluftsliv . Riksintresse för friluftsliv (3 kap.), turism och rörligt friluftsliv (4 kap.) samt 

för obrutna kusten (4 kap.) gäller hela kartområdet. Röd linje är plangräns. 

Riksintresse naturvård, 3 kap MB 
Planområdet ligger till största del inom området Idefjorden-Dynekilen som är av riksintresse för 
naturvård, 3 kap 6 § miljöbalken, MB. Riksintressets värden är bland annat skärgårdslandskap, stränder, 
flora och fauna. 
 

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap MB 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv, 3 kap 6 § MB. Området sträcker sig över norra 
Bohusläns kust och berör fyra kommuner. Några av de kriterier som ligger till grund för 
riksintresseområdet är att det har intresseväckande natur- och kulturvärden, tilltalande landskapsbild, 
artrikedom och att det är relativt små inskränkningar i allemansrätten. 
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Riksintresse för obruten kust, 4 kap MB 
Planområdet ligger inom riksintresse för den obrutna kusten, 4 kap 2 § MB. Riksintresset som 
kategoriseras som obruten kust sträcker sig från riksgränsen mot Norge ner till gränsen mellan Lysekil 
och Uddevalla, alltså Bohusläns norra kust. Det är en kombination av områdets intressanta geologiska 
struktur, rika fågelliv och värdefulla marinbiologi som bidrar till att det är ett riksintresse. Stora 
kulturella värden finns också inom detta riksintresse, däribland de gamla fiskebyarna som finns utmed 
kusten. I jämförelse med andra attraktiva kuststräckor finns det en förhållandevis låg exploatering av 
fritidshus inom de områden som kategoriseras som obruten kust. 
 
Inom området får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma till stånd om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- eller kulturvärden. Turismens och friluftslivets 
intressen ska särskilt beaktas vid exploatering eller andra ingrepp i miljön. 
 

Natura 2000, 4 kap MB 
Utanför planområdet finns det skydd av vattnet norr och väster om Hogdalsnäset i form av Natura 
2000-område.  
 

 

Strandskydd, 7 kap MB  
På land är större delen av det föreslagna planområdet undantaget från strandskyddsbestämmelserna. I 
delar av naturområdet i planområdets östra del och i vattenområdet med anslutande strand råder 
strandskydd. Gränserna framgår av nedanstående bild.  
 

 
Gällande strandskydd. Ljusblå linje är gräns. Prickat område har strandskydd. 
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Bebyggelse 

 
 
Planområdet består av en delvis bebyggd dalsänka där man tidigare bedrivit mindre lantbruk, 
vattenområdet söder därom och mindre delar av hällmarken öster om Stensvik. Ursprungligen 
användes området som ängs- och betesmark. Från det sena 1800-talet utvecklades platsen som 
fiskeläge. 
 
Denna struktur har format Stensvik, då den äldsta bebyggelsen har uppförts närmast vattnet och i 
utkant av området närmast bergsbranterna. Efter att jordbruket allt mer förlorat sin betydelse som 
självförsörjning efter andra världskriget bebyggdes även den flackare marken i mitten av området under 
1950-1980-talet. Det nyaste bostadshuset i området är uppfört år 1989. 
 
Bebyggelsekaraktären i Stensvik är mycket blandad. Det finns välbevarade byggnader från sekelskiftet 
med ursprungliga fasad- och takdetaljer, men även hus ombyggda med tilläggsisolering, ändrade 
fönster, takkupor och liknande. Bebyggelsen från 1950-1980-talet splittrar än mer karaktären i området. 
Bland dessa finns allt från enkla fiskarbostäder och sommarstugor i trä till material som puts och 
eternit, men även än mer avvikande hus i mexitegel och 1980-talets villakaraktär. 
 
Den betesmark som inte bebyggts under tidigare årtionden har sedan 1980-talet till största delen 
använts som bilparkering. I söder finns en sandstrand och en brygga samt tre sjöbodar och en 
verksamhetslokal. I verksamhetslokalen ”Smedjan” har det tidigare funnits kafé och utställningslokal. 
Marken inom planområdet ligger i en södersluttning med skydd mot västvindar. 
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Byggnadsår 1800-1920 röd, 1920-1950 orange, 1950-1990 gul. 
Symboler över ålder visar utveckling av bebyggelsen genom åren 
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Byggnadskultur och gestaltning 

Verksamhetslokalen ”Smedjan” användes som kafé och galleri enligt bygglov från 1999 då 
verksamheten byggdes till och toalett installerades. Smedjan ingår i en bevarad grupp av hus som förr 
har använts för beredning av redskap för fisket. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde genom att 
de bildar en samlad bebyggelse med sjöbod, barkeri och smedja. Det är en av få bevarade miljöer från 
det sena 1800-talets fiskeperiod. Byggnaderna har behållit sitt omålade ursprungliga utseende i samband 
med den upprustning som genomfördes med antikvariska medel under 1990-talet. Det finns andra hus 
i området som bibehållit sin ursprungliga utformning men inga som är utpekade i kulturmiljöprogram.  
 

 
Strandområdet med den äldre bebyggelsen, sjöbodar och ”Smedjan ner i högra hörnet på bilden 

Fornlämningar/kulturminnen 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet. På ett avstånd av 30 meter nordväst om planområdet 
finns en fornlämning i form av ett röse. Det ligger uppe på berget på en höjd ca 30 meter över havet 
och sålunda på en klart högre nivå än planområdet. Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte påverka 
fornlämningen. 
 

Rekreation och friluftsliv 

Området består idag förutom bebyggelse av naturmark och strand. Hällmark med rundade hällar finns i 
östra delen av planområdet och västerut utanför planområdet. En badplats för allmänheten finns på 
stranden. Det finns stora rekreationsmöjligheter nära planområdet i form av strövområden mm. 
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Service 

Samhällsservice finns i Strömstads tätort, ca 20 km från planområdet. Där finns högstadium och 
gymnasium samt vårdcentraler. Planområdet tillhör Mellegårdens skolas upptagningsområde för 
skolelever upp till 6:e klass. Skolan ligger i den nordöstra delen av kommunen ca 20 km från området. 
Ca 500 meter från planområdet ligger en busshållplats varifrån det går skolbuss. Kommersiell service 
saknas i närområdet. Butiker och annan kommersiell service finns i Strömstads tätort på ca 20 km 
avstånd samt i Nordby köpcentrum på ca 12 km avstånd. 
 

Kommunikationer 

Vägtrafik 
Hogdalsmotet förbinder Hogdalsnäset i väster med väg E6. Hogdalsnäset nås med motorfordon via 
väg 1037. Trafiken till planområdet leds från väg 1037 via de enskilda vägarna Kungsviksvägen och 
Stensviksvägen. Vägarna möts i planområdets sydvästra del. De är asfalterade, medan övriga vägar 
inom planområdet är grusvägar. Vägarna är smala och hastigheten är begränsad till 50 km/h, med 
undantag av delen parallellt med stranden som är begränsad till 30 km/h. Nuvarande dragning av 
Stensviksvägen skär genom några fastigheter i den norra delen av området. Genom området används 
en äldre bruksväg i nord-sydlig riktning som gång-och cykelväg. I övrigt används lokalgatorna i 
området för gång- och cykeltrafik. Flera åtgärder för att förbättra väg 1037 med anslutningar har 
genomförts under de senaste åren.  
 

Trafikdata 
En väg- och trafikutredning har tagits fram av Lincona AB, daterad 2014-04-10. Beräkningar om 
framtida trafikmängder har utförts. Det har också gjorts trafikmätningar i januari och i juli 2014.  
Resultatet av utredningen var 127 fordonsrörelser på Stensviksvägen och 178 på Kungsviksvägen. En 
uppräkning fram till år 2035 innebär 156 respektive 219 fordonsrörelser (SDT). Efter bebyggelse blev 
motsvarande mängder 203 respektive 283. Efter att utredningen utfördes har en stor del av 
långtidsparkeringen inom planområdet upphört, vilket minskat trafikmängden. Stensviksvägen har 
försetts med flera farthinder, i form av gupp, som håller ner hastigheten.  
 

Gång- och cykeltrafik utanför planområdet 
Gång- och cykeltrafik utanför planområdet sker i huvudsak på de ovan nämnda vägarna. En gångstig 
har anlagts från Stensviksvägen ned mot Kungsviks camping och badplats genom området öster om 
planområdet. Det har även anlagts en gc-väg från väg 1037 till Kungsviks camping, utmed 
Kungsviksvägens norra sida. 
 

Parkering 
Befintlig bebyggelse består av småhus med relativt stora tomter och man parkerar på den egna 
fastigheten. Runt om i planområdet har ängsmark uthyrts för parkering, till större delen för 
sommarboende på angränsande öar. Verksamheten har kraftigt minskat från ca 100 platser år 2014 till 
mindre än hälften idag. Cirka 500 meter öster om badstranden finns en parkering vid Kungsvik där 
badande och andra besökare kan parkera mot en mindre avgift. Det finns också en planlagd 
parkeringsyta (ej utbyggd) nordost om Stensvik inom den angränsande detaljplanen. 
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Kollektivtrafik 
Det finns ingen allmän kollektivtrafik till Lökholmen. För skolbusstrafik trafikeras Stensviks korsväg av 
linjerna 962 och 967. 
 

Mark och vatten 

Geotekniska förutsättningar 
Planområdet är ca 150 m brett och 350 m långt och utgörs av ett strandnära område med viss 
bebyggelse. Det är beläget i en dalsänka som i norr, öster och väster avgränsas av fastmarkpartier/ 
bergspartier och i söder av en havsvik. Markytans nivå varierar mellan ca +2 i längst i söder och ca  
+25 i den norra delen av detaljplaneområdet. Markytans lutning är flack och varierar i huvudsak mellan 
ca 1:10 och ca 1:20. Invid fastmarkpartierna förekommer brantare lutningar. Ställvis inom den norra 
delen av detaljplaneområdet påträffas berg i dagen.  
 

Vattenområden 
Havsviken är relativt långgrund med djup på ca 1 m ut till ca 50-100 m från strandlinjen. 
Vattenområdet är knappt 2 ha. Det består av öppen vattenyta som grundar upp i bukten med en 
skalbank. Det finns en båtbrygga i anslutning till den västra sjöboden. Den har legat där i över 50 år, 
och fanns alltså före 1975 då dispenskrav i strandskyddslagstiftningen infördes.  
 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdets placering medför att det får ta emot mycket ytvatten från de kringliggande bergen. 
Marken blir därigenom fuktmättad och grundvattnet ligger högt, ca 0,5 till 1 meter under marknivån 
enligt geoteknisk undersökning. Kommunala ledningar för vatten och avlopp samt dagvatten är 
utbyggda inom planområdet. Det täcker i stort sett in planerad bebyggelse. Ledningarna ägs och 
förvaltas av Strömstads kommun. 
 

El och tele 
Ellevio svarar för elnätet i området. Högspänning matas i kabel från sydost i Kungsviksvägen och 
vidare norrut i Stensviksvägen till transformatorstation, som är belägen nordost om fastigheten 
Kungbäck 1:80. Stationen kan försörja tillkommande bebyggelse. Den ges byggrätt i planen. Skanova 
har markförlagda teleledningar inom området. 
 

Värme 
Uppvärmning av husen sker enskilt för respektive hus. Vid val av uppvärmningssätt skall Strömstads 
kommuns policy för småskalig eldning med fasta biobränslen följas.  
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Miljökvalitetsnormer MKN 

Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämmelser i miljöbalken vilka ska tillämpas vid prövning 
av tillåtlighet, tillstånd osv. Planförslaget berörs av MKN för vatten. 
 
Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten har tagit beslut om 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Yttre Dynekilen har klassats till måttlig ekologisk status, 
till följd av den rådande övergödningsproblematiken.  
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4. PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 

I Stensvik finns 20 enbostadshus varav 15 är belägna inom planområdet. De tomter som tillkommer 
bör vara relativt stora för att man ska bibehålla den känsla som finns i Stensvik och för att i möjligaste 
mån behålla den havsutsikt som finns från många fastigheter, såväl befintliga som tillkommande. 
Dessutom erfordras spridningskorridorer och andra åtgärder för hasselsnok. 
 
Den nya bebyggelsen tillkommer genom förtätning av den större fastigheten inom planområdet, 
bebyggelse inom två av de redan avstyckade obebyggda fastigheterna och i viss omfattning genom 
delning av en avstyckad fastighet. Genom tillkomsten av de nya husen skapas en mera 
sammanhängande bebyggelsemiljö.  
 
I den södra delen av planområdet medges byggrätter för befintliga sjöbodar, förråd, samlingslokal och 
brygga. Dessa byggrätter har utformats så att ingen ytterligare mark får tas i anspråk och medger inte 
användningen bostad. Sjöbodarna får användas som förråd och Smedjan får användas som 
samlingslokal. 
 
Detaljplanen anger en minsta fastighetsstorlek på 1000 m2 till 1400 m2 för de nya tomterna i området.  
De flesta nytillkomna fastigheter får troligen en areal på cirka 1000 – 1200 m2 sett till hur de kan 
styckas. Tre större bostadstomter i utkanten av planområdet har reglerats med större kvadratmeterantal 
för att bibehålla det öppna och glesa intrycket i Stensvik. De sjöbodar och den samlingslokal som finns 
i området idag får inte styckas av till egna fastigheter. 
 

Utformning av bebyggelse 

Den befintliga bebyggelsen ligger i dalsänkan och underordnar sig de omgivande bergen. De nya 
tomterna läggs intill de befintliga. Ny bebyggelse anpassas i höjd till den befintliga bebyggelsens höjd. 
Avsikten med regleringen är att de ska bilda en enhet som i form och färg ligger naturligt i det 
omgivande landskapet.  
 

Huvudbyggnader 
Byggrätten för huvudbyggnader har utgått från ett antal grundprinciper som tillämpas för den nya 
bebyggelsen och för den befintliga bebyggelse som stämmer överens med bestämmelserna. Eftersom 
flera av de befintliga huvudbyggnaderna i Stensvik avviker vad gäller fasadmaterial, takform, nockhöjd, 
takmaterial och liknande går det inte att utforma generella bestämmelser för området. Bebyggelsen har 
dock en huvudsaklig karaktär som bör ligga till grund för det nya som tillkommer. 
 
Den föreslagna bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med träfasad och sadeltak täckt av 
röda eller svarta takpannor. Förslaget tillåter en högsta nockhöjd på 7,5 meter och en takvinkel på  
23-58 grader. Det stora intervallet för takvinkeln grundar sig i att bestämmelsen även ska kunna 
användas för befintliga hus, som varierar mycket i utseende. 
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Förslag till nya hustyper 

 
I planområdet tillåts en exploateringsgrad på 180 till 220 m2. Den större exploateringsgraden tillåts 
enbart på tomter som är 1100 m2 och större i den södra delen av området. I denna del av Stensvik är 
tomterna och bebyggelsen i allmänhet något större, vilket motiverar en högre exploateringsgrad. 
 
I den norra delen av Stensvik har en exploateringsgrad på 200 m2 tillåtits för fastigheter som är minst 
1000 m2 stora. I de mittersta delarna av detta område har exploateringsgraden begränsats till 180 m2 för 
att upprätthålla luftighet och utsikt. Ett par av de nytillkomna fastigheterna har även begränsats med en 
bestämmelse som anger att taknocken på huvudbyggnaden ska förläggas i nord-sydlig riktning, så att 
ena gaveln vetter mot havet. Detta minskar också påverkan på utsikt för bakomliggande fastigheter och 
skapar variation i planområdet. 
 
Planen reglerar i övrigt huvudsakligen byggnadernas placering på respektive fastighet med 
bestämmelser om avstånd mot fastighetsgräns och gata. På ett par fastigheter i den södra delen av 
planområdet har placeringen också begränsats i yta för att upprätthålla siktstråk eller undvika olämpliga 
placeringar. 
 
I Stensvik finns flera byggnader med fasad eller tak i eternitmaterial. En del av dessa byggnader är 
trähus som har tilläggsisolerats, men det finns också byggnader där materialet kan vara ursprungligt. 
Eternit är ett material som i allmänhet är bekymmerfritt så länge det får sitta kvar, och blir dessutom 
allt ovanligare i landet. Planförslaget tillåter därför att de hus med befintlig eternit fortsatt får ha kvar 
detta material. 
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Under planarbetet har flera personer framfört synpunkter på att den föreslagna bebyggelsen i Stensvik 
inte passar in med den befintliga. Dessa synpunkter framför allt bestått av att den föreslagna 
nockhöjden är för hög och att den tillåtna byggnadsarean är för stor. 
 
Kommunens bedömning av bebyggelsens utformning utgår från en avvägning mellan karaktären i 
Stensvik och möjligheterna till fungerande tomter för helårsboende. Det innebär att vissa 
begränsningar inte har bedömts som rimliga att införa i förslaget. Möjligheterna till helårsboende är det 
främsta motivet till den flexibla regleringen av byggrätterna.  
 
Kommunen anser att denna reglering är rimlig eftersom bebyggelsekaraktären i Stensvik är väldigt 
blandad. Bebyggelsen i Stensvik är inte en samling byggnader från en gemensam tid med bevarade 
karaktärsdrag, utan har uppförts successivt under många årtionden i olika stil och material. Även höjder 
varierar i området med flera hus som är högre än nybyggnationens föreslagna 7,5 meter till nock. Flera 
hus i området har också förvanskats med tiden genom tillbyggnader och byte av fasadmaterial. 
 

Komplementbyggnader 
Komplementbyggnader i planområdet regleras med en högsta nockhöjd på 4,5 meter. För 
komplementbyggnaderna gäller även att de också får utföras med flackare pulpettak i plåt eller papp. 
 

Befintlig bebyggelse 
Vissa enstaka byggnader i planområdet avviker från de ovanstående planbestämmelserna i sitt befintliga 
skick. Detta gäller till exempel för huvudbyggnaderna på Kungbäck 1:40 och 1:87, som har fasader i 
tegel och eternit, och Kungbäck 1:70, vars tak är i gråsvart tegel. Bestämmelserna för dessa befintliga 
byggnader har anpassats så att de inte blir planstridiga.  
 

Sjöbodar och samlingslokal 
Befintliga sjöbodar får finnas kvar och ges byggrätt för återuppbyggnad i lika utförande som idag. De 
ska underhållas med antikvariska metoder och inga åtgärder som innebär att exteriören förändras får 
genomföras. Byggnadernas tak ska vara enkupigt tegel. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

 
Maximal bebyggelse på tomt ca 1100 m2 med exploateringsgrad e1. 
 
De särskilda reglerna i PBL för en- och tvåbostadshus medför att man har rätt att utföra 
bygglovsbefriade åtgärder utöver vad som anges i detaljplanen. Det innefattar tillbyggnad max 15 m2, 
Friggebod max 15 m2 och Attefallshus max 30 m2. Skissen ovan visar hur mycket bebyggelse som 
sammanlagt kan uppföras på en typisk tomt i området med den högsta exploateringsgraden e1 
(byggnadsarea på 220 m2). 
 

Natur och rekreation  

All mark kring befintliga och tillkommande tomter har planlagts som allmän platsmark, till största 
delen som park och natur. Även strandområdet har planlagts som natur. Marken är avsedd att skötas 
genom bildandet av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av fastigheterna i Stensvik. 
 
Ett område där lekplats får uppföras föreslås i mitten av planområdet vid det östra gångstråket. De 
gångvägar som finns och som ska utföras i området och som inte löper utmed en bilväg får enligt 
förslaget inte hårdgöras. Detta är av fördel för infiltrationen av dagvatten i området och bibehåller 
också den lantliga karaktären. 
 
I naturområdet i den nordvästra delen av planen finns värdefulla lövträd som är inmätta och 
redovisade på grundkartan. För att ta ned något av dessa träd krävs marklov som endast får lämnas om 
trädet är sjukt eller skadat. 
 
Vattenområdet avses fortsättningsvis användas för bad och båtliv. Det finns en gammal brygga i västra 
delen av vattenområdet som får byggrätt i planen. 
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Skydd för hasselsnok 

De flesta hasselsnokar som befinner sig i dalgången använder den sannolikt som födosöksmiljö och 
kommer troligen att aktivt fortsätta söka sig dit även efter en exploatering. Planförslaget är utformat 
med allmän plats, park- respektive naturmark mellan bostadsfastigheterna för att ge förutsättningar för 
att hasselsnoken ska kunna finnas kvar i dalgången. I MKB:n föreslås flera skyddsåtgärder som syftar 
till att skapa gynnsamma livsmiljöer för hasselsnok. Åtgärderna höjer värdet för hasselsnok på den 
mark som blir kvar mellan fastigheterna. Föreslagna åtgärder är anläggande av rösen, faunadepåer, 
stenmurar och genomförande av informationsinsatser.  
 
Lokaliseringen av åtgärderna har valts utifrån var de har bedömts ge störst nytta för och inte riskerar 
att störas av den planerade bebyggelsen. Åtgärderna har utformats på ett sätt som inte kräver framtida 
skötsel annat än vad som kan förväntas ske genom normalt nyttjande av området av människor. Detta 
nyttjande är rimligt att tillgodoräkna sig eftersom alla miljöer som överges av människan växer igen 
med tiden och därmed blir mindre lämpade för hasselsnoken. 
 
Skyddsåtgärderna ska säkerställas i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. De skyddsåtgärder som ska genomföras bidrar dels till att höja kvaliteten på 
återstående planlagd park-, och naturmark, och dels till att höja kunskapen om hasselsnok hos de 
boende i området.  
 

Hasselsnokshabitat, spridningskorridorer 
En rad åtgärder har utformats för att upprätthålla hasselsnokens spridningsmöjligheter i området och 
för att undvika att förslaget innebär barriäreffekter för arten. De riktade åtgärderna består av 
stenmurar, rösen, faunadepåer och informationsskyltar. 
 
De tomter som tillkommer genom planförslaget kan innebära en viss barriäreffekt. Tomtmark är dock 
ingen enhetlig naturtyp utan kan vara både bra och dåliga habitat för hasselsnok. En vildvuxen tomt 
med gott om skyddade platser och strukturer, så som stenmurar, rishögar, små skjul, ostörda hörn, 
soliga slänter med mera kan vara en utmärkt livsmiljö för arten.  
 
Även om nya tomter inte blir gynnsamma finns det faktorer som talar för att de, i vissa avseenden, 
skulle kunna vara bättre än befintliga förutsättningar. Delar av den mark där tomter anläggs utgörs i 
nuläget av öppna parkeringsplatser för badgäster, besökare till småbåtshamnen och för dem som har 
sommarhus på öar utanför Hogdalsnäset. Dessa gräsmarker har inte varit optimala spridningsmiljöer 
för hasselsnok – dels för att de i stort sett saknar skyddande strukturer och ledlinjer för ormar och dels 
för att de bilar som nyttjar parkeringen riskerar att döda eller skada dem. 
 
Inga passager för ormar föreslås under Stensviksvägen. Eftersom hasselsnoken inte håller sig till några 
särskilda spridningskorridorer har detta inte bedömts som lämpligt att anlägga. Ormar kan lika gärna 
välja att passera på andra ställen och en sådan åtgärd riskerar därför att bli ineffektiv. För att göra 
vägarna helt säkra för hasselsnok krävs barriärer utmed hela dess sträckning, även vid tomternas 
utfarter, samt ledarmar och ett flertal passager. Om passagerna utformas fel eller med tiden blir 
igensatta skapas istället en större barriäreffekt än vägen har idag. Trafiken och hastigheten i området 
blir begränsad och i habitatkarteringen bedöms att den planerade bebyggelsen knappast medför någon 
märkbart högre risk för hasselsnokar att bli överkörda än i nuläget. 
 



22 
 

Nämnda åtgärder säkras i planbestämmelser och exploateringsavtal på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd Genomförandemedel 

Hasselsnokshabitat och 
spridningskorridorer 

Markanvändning som naturmark och parkmark i planen där 
spridningsvägar har lokaliserats. 
 
Bestämmelse för gc-väg om att markytan ej får hårdgöras. 
 
Kvartersmarken i planområdets sydvästra del närmast bergsbranten 
har begränsats med bestämmelser som anger att befintlig 
trädvegetation ska bibehållas. 
 

Potentiella övervintringsplatser 
 

Värdefulla övervintringsplatser inom Kungbäck 1:37 (nr 1 och 2) 
har reglerats med planbestämmelser som anger hur byggnader och 
mark ska utformas för att säkerställa fortsatt funktion för 
hasselsnoken. 
 
Övervintringsplats 3, 4 och 5 har skyddats genom att planförslagets 
omfattning har reducerats. Övervintringsplatserna påverkas därmed 
inte av några föreslagna åtgärder och deras nuvarande funktion kan 
bibehållas. 
 
Övervintringsplats 6 ligger utanför planområdet och berörs inte av 
förslaget. 
 

Stenmurar Reglering i exploateringsavtal, se genomförandebeskrivning. 
 

Rösen och faunadepåer Reglering i exploateringsavtal, se genomförandebeskrivning. 
 

Informationsskyltar Reglering i exploateringsavtal, se genomförandebeskrivning. 
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Planerade skyddsåtgärder för hasselsnok 
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Alternativa utformningar av planförslaget 

 
Område med fyra tomter i norr, från samrådsförslaget 
 
I tidigare versioner av planförslaget föreslogs fyra ytterligare bostadstomter i norr inom Kungbäck 1:42 
– 1:44. Detta område konstaterades vara av värde för hasselsnoken i den habitatkartering som tagits 
fram som underlag till detaljplanen. Dessa tomter har därför tagits bort från planförslaget och denna 
mark planläggs inte längre. De berörda markägarna har yttrat sig under planarbetet och framfört att 
kommunen har varit för hård i denna bedömning, att marken har vuxit igen och/eller att mark i söder 
borde ha sparats istället. 
 
De inkomna synpunkterna innebär ingen annan bedömning av kommunen. Värdet av området i norr 
utgår från detaljerade studier på plats under rätt säsong. Enligt habitatkarteringen har området ett värde 
för hasselsnoken eftersom det bestod av en solexponerad gräsyta med gott om död ved i form av 
stubbar och högar med stockar som ger skydd och struktur åt arten. Det är också sammanlänkat med 
andra hasselsnoksområden i närheten. 
 
Habitatkarteringen över området är framtagen under år 2019. Kommunen bedömer att det är så pass 
nyligen att karteringen är aktuell. All natur förändras med tiden, men en något större grad av 
igenväxning är inte detsamma som att ett område har förlorat sitt värde. Att miljön riskerar att bli 
sämre i framtiden saknar enligt kommunens bedömning betydelse för om den miljö som för 
närvarande är lämplig kan tas i anspråk inom ramen för planförslaget. Kommunen bedömer därför att 
naturvärdena i området i norr ska ges företräde och att en exploatering av dem inte ska prövas i 
planförslaget. 
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Höga vattenstånd 
Länsstyrelsen har tagit fram handboken ”Stigande vatten” där översvämningsrisken kartläggs i 
förhållande till de högre vattennivåer som klimatförändringar kan medföra. Rekommendationen i 
handboken är att mark som ska bebyggas med bostadshus som lägst ska ligga 3,3 m över befintlig 
havsnivå.  
 
I planförslaget har all kvartersmark för bostäder som är belägen på en lägre nivå än 3,3 meter ovan 
havsytan prickmarkerats, vilket innebär att den inte får bebyggas med bostadshus eller nya 
komplementbyggnader. Befintliga sjöbodar och samlingslokal har byggrätt att ligga kvar, även om de 
ligger under 3,3-metersnivån. 
 

Gatunät och trafik 

Biltrafik 
Befintlig sträckning av Stensviksvägen har en bredd av ca 4 meter och ett vägområde inkl diken av ca 
5,5 meter. Ingen förändring av Stensviksvägens läge och bredd föreslås eftersom trafiken på vägen, 
både före och efter föreslagen exploatering, är väldigt ringa. Planläggningen innebär smärre ingrepp för 
några fastigheter utmed vägen, eftersom nuvarande gränser inte helt följer vägens sträckning. Ett visst 
ingrepp behövs också för anläggandet av dagvattendike utmed vägen. 
 
Nya gator ska utformas med en bredd av 6,0 meter mellan fastighetsgränser och i övrigt enligt 
Tekniska förvaltningens kravspecifikation, typsektion C. Detta tillgodoser Räddningstjänstens krav. 
 
Tre gator i området har en bredd som är mindre än 6,0 meter. Två av dessa är befintliga smågator till 
Kungbäck 1:37, 1:70, 1:73 och 1:80 (den första) samt 1:38 och 1:58 (den andra). Dessa gatuområden 
har en bredd på 4,5 respektive 5 meter. Dessa gator har fått behålla sin nuvarande bredd eftersom de 
försörjer ett fåtal fastigheter och det inte är rimligt med så stora ingrepp som skulle krävas för att 
bredda dem. 
 
Den tredje gatan är passagen genom Kungbäck 1:42 som utförs på samfälld mark. Vid denna passage 
är vägområdets bredd tre meter. Detta undantag har gjorts eftersom denna väg endast försörjer tre 
bostadsfastigheter det är önskvärt att vägen som korsar 1:42 innebär en så liten påverkan som möjligt. 
Detta avsteg är möjligt eftersom räddningstjänsten har möjlighet att nå alla tre tomter på annat sätt. 
Öster om passagen har gatuområdet en bredd på 4,5 meter, åter igen då det endast är ett fåtal tomter 
som ska nås med denna anslutning. 
 
Under planarbetet har synpunkter framförts på förslagets trafikstruktur. Synpunkterna kan delas upp i 
tre kategorier – hur Stensviksvägen ska dras i norr, vart huvudvägen genom Stensvik ska gå och hur 
tillfart till tomter i syd ska lösas. Nedan redovisas kommunens ställningstaganden för dessa frågor. 
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Stensviksvägens läge i norr 

 
Befintligt läge för Stensviksvägen i norr (blå linje) samt alternativt förslag (röd linje) 
 
Strax norr om planområdet löper Stensviksvägen längs med fastigheterna Kungbäck 1:42, 1:43, 1:44 
och 1:108 med flera i öst-västlig riktning. Vägen korsar även fastigheten Kungbäck 1:54 och delar 
tomten i två, med huvudbyggnaden på sydsidan om vägen och en komplementbyggnad på norrsidan. 
Vägen delar även de obebyggda fastigheterna 1:41, 1:43 och 1:44 i nordliga och sydliga lotter. 
 
Tidigare i planarbetet föreslog kommunen nya tomter i detta område och en omläggning av 
Stensviksvägen i de berörda fastigheternas norra gräns. Eftersom detta område inte längre prövas för 
exploatering innebär planförslaget nu att Stensviksvägen får ligga kvar i sitt befintliga läge i detta 
område. Under granskningsskedet har synpunkter inkommit på att vägen bör läggas om så som i de 
äldre förslagen i planarbetet. 
 
Kommunen anser att de låga trafikmängderna på Stensviksvägen inte motiverar en omläggning av den. 
Detaljplanen har inte heller som syfte att möjliggöra för en exploatering av Kungbäck 1:43 och 1:44, 
som har undantagits med hänsyn till befintliga naturvärden i detta område. I och med att kommunen 
har valt att ge dessa värden företräde behöver inte heller vägen flyttas för att skapa detta extra 
utrymme. 
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Huvudvägens läge i Stensvik 
 

Under planarbetet har vissa sakägare önskat att 
trafikstrukturen i Stensvik ska ändras så att den 
gamla bruksvägen i öst blir huvudväg genom 
samhället. Denna bruksväg är i planförslaget 
planlagd som gångväg. 
 
Kommunen anser inte att en omläggning av 
huvudvägen är en praktisk eller fördelaktig 
lösning. Stensviks samhällsstruktur är sprungen 
ur vägens nuvarande sträckning i sitt västra 
läge. Att ändra vägstrukturen skulle innebära 
ett ineffektivt trafikflöde med många små 
stickvägar och onödigt ombyggnadsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stensviksvägens befintliga läge (blått) samt alternativt förslag (rött) 
 
 
Tillfart till tomter i syd 
I den södra delen av planområdet finns ett par tomter som har sin tillfart över samfälligheten 
Kungbäck S:28. Samfälligheten och tillfarten delar en bostadsfastighet, Kungbäck 1:42, i två lotter. De 
tomter/fastigheter som föreslås få sin tillfart via denna väg är tomt L och Kungbäck 1:75. Även 
Kungbäck 1:53 får använda sig av vägen som tillfart. 
 
Under planarbetet har synpunkter framförts på att tillfarten till de föreslagna tomterna borde lösas på 
annat sätt. Förslagen har bland annat varit att en väg ska dras längs Kungbäck 1:37, längs Kungbäck 
1:42 och att vägen ska tas bort helt och hållet. 
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Alternativt förslag på tillfart till tomterna i mitten av planområdets södra del 
 
Kommunen anser att den föreslagna vägsträckningen är den bästa lösningen. Genom att lägga vägen 
inom befintlig samfällighet nyttjas mark som redan är avsatt som väg enligt nuvarande 
fastighetsbildning. Att lösa infarten till tomt L norrifrån innebär att genomförandet av tomt M, som 
redan är väldigt långsmal, försvåras ytterligare. Olägenheten för Kungbäck 1:42, som redan idag delas i 
två av samfälligheten, är liten eftersom vägen endast ska fungera som tillfart för två till tre bostadshus. 
Att det idag inte finns någon utförd väg inom den samfällda marken ändrar inte kommunens 
bedömning. 
 

Gång- och cykeltrafik  
Genom området används en äldre bruksväg i nord-sydlig riktning som gång-och cykelväg. Denna får 
fortsatt användning för detta ändamål och kompletteras med en länk i öst-västlig riktning. Vägen ska 
även fortsättningsvis ha en gräsbeläggning, för att underlätta för skyddade arter, såsom hasselsnok. I 
övrigt används lokalgatorna i området för gång- och cykeltrafik, då trafikintensiteten och hastigheten är 
låg.  
 

Parkering  
Strömstads kommuns parkeringsnorm föreskriver 2 bilplatser per fastighet för enbostadshus. Den nya 
bebyggelsen liksom den befintliga ska tillgodose parkering på den egna fastigheten för egna bilar och 
besökare. De nuvarande parkeringsplatserna inom planområdet som används av sommarboende på öar 
i närheten har uppstått spontant och har inte sitt ursprung ur sökta lov. Behovet av denna typ av 
parkering behöver inte tillgodoses inom planområdet. Det kan tillgodoses inom andra områden i 
Sverige eller Norge.  
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I planen ges rätt att anordna en parkering väster om Stensviksvägen för ca 40 bilplatser. Denna mark är 
privatägd, och möjligheten att skapa en parkeringsplats innebär att nuvarande markanvändning kan 
fortsätta. Eftersom marken har betydelse som spridningskorridor för hasselsnok och andra djur, har 
lagts in en bestämmelse om att marken inte får hårdgöras. Marken kan användas för parkering mot 
betalning, till boende på öar och/eller besökare till badplatsen.  
 
Som tidigare nämnts finns en parkering cirka 500 meter öster om planområdet, nära Kungsviks 
badplats. I den angränsande detaljplanen för Kungbäck 1:59 finns ett stort parkeringsområde avsatt 
öster om Kungbäck 1:37. Denna yta är avsatt för extern parkering och båtuppläggning. Parkeringen får 
ses som en resurs i närområdet, även om det är oklart när den kan komma att genomföras. 
 
Under planarbetet har det inkommit synpunkter på kommunens förslag till parkering i området. 
Synpunkterna har varit att parkering för badgäster bör läggas närmare stranden och att de är för få 
jämfört med behovet, vilket innebär risk för felparkering längs vägarna. 
 
Kommunens bedömning är att det inte är avgörande att parkering finns alldeles intill badstranden. Från 
de föreslagna och befintliga parkeringsplatserna beskrivna ovan (i planområdet, nordost och Kungsvik) 
är avståndet cirka 260, 450 och 500 meter. Det är samma eller kortare avstånd som vid andra populära 
badplatser i kommunen. 
 
Kommunen har inte bedömt att parkeringen i området bör planläggas som allmän platsmark. 
Badplatsen vid Stensvik är inte en kommunal badplats och är inte heller en anordnad badplats med 
anläggningar (toaletter, kiosk och dylikt). Kommunen anser att det är tillräckligt att det säkerställs en 
möjlighet att anlägga och driva parkering i närområdet. Denna parkering fungerar bäst som enskilda 
verksamheter på kvartersmark där markägarna har möjlighet att hyra ut platser. Att planlägga dessa 
parkeringar som allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap innebär att de ska skötas som en 
gemensamhetsanläggning, vilket kan försvåra driften av dem. 
 

Geoteknik och berg 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har utförts av Bohusgeo. Jordlagren har vid sondering visat sig innehålla 
överst ca 0.3 m vegetationsjordlager, därefter fast ytlager, lera och friktionsjord vilande på berg. 
Beräkningar visar att släntstabiliteten är tillfredsställande för både uppmätta och förhöjda portryck. 
Glidytorna med lägst säkerhetsfaktor är belägna lokalt invid strandlinjen och den planerade 
bebyggelsen bedöms endast ha marginell påverkan på dessa. Den planerade bebyggelsen bedöms 
kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande.  
 

Grundläggning 
Inom den södra delen av planområdet, område 1, finns risk för att långtidssättningar uppkommer. 
Planerade byggnader bedöms därför behöva antingen grundläggas med spetsbärande pålar eller 
kompenserad grundläggning genom att använda lättfyllning. Fyllnadsmassor för att nå önskad 
grundläggningsnivå bör också lastkompenseras. Inom den norra delen, område 2, utgörs jordlagren av 
fastmark och grundläggning för enbostadshus med platta på mark bedöms kunna utföras. Mellan 
område 1 och 2 finns ett område där det kan finnas förutsättningar för en ytlig grundläggning med 
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platta på mark men jordlagerförhållandena varierar och om ytlig grundläggning kan utföras eller om 
pålning och/eller kompenserad grundläggning erfordras får bestämmas från fall till fall när 
byggnadernas utformning och definitiva läge föreligger. För detaljer hänvisas till geoteknisk 
undersökning.  
 

 
 

Bergras och blocknedfall 
En bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning har genomförts av Begab. Samtliga bergslänter 
och block som besiktades i utredningen har bedömts som stabila i dagsläget. Inga stabilitetshöjande 
åtgärder bedöms vara nödvändiga. 
 
Vid eventuell bergschakt i eller i närheten av befintliga bergslänter bedöms inga stabilitetshöjande 
åtgärder vara nödvändiga innan arbetena påbörjas. Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående 
schaktväggar på löst bergmaterial och bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av 
förstärkning såsom bultning. Detta har inte reglerats på plankartan eftersom åtgärderna inte behövs för 
detaljplanens genomförande och är gängse arbetsgång vid all bergschakt. 
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Strandskydd 

 
Område norr om Stensviksvägen som omfattas av strandskydd 
 
Kommunen föreslår ingen ändring av strandskydd i området. I merparten av Stensvik – hela området 
förutom marken söder om Stensviksvägen närmast stranden – är strandskyddet redan upphävt. 
 
Under planarbetet har delägare i Kungbäck 1:19 önskat att kommunen ska pröva bebyggelse norr om 
Stensviksvägen på fastigheten. Inom detta område gäller strandskydd. Kommunen har inte bedömt att 
det finns några tillämpbara särskilda skäl för att ta denna mark i anspråk och anser att 
strandskyddsintresset ska ges företräde i detta område. 
 

Övrig infrastruktur 

Vatten och spillavledning 
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt inom planområdet. Det täcker in befintlig bebyggelse och 
stora delar av planerad bebyggelse, då avsättningar för nya fastigheter utfördes vid utbyggnaden av 
ledningsnätet.  
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Vid genomförandet av detaljplanen ska en VA-utredning tas fram som anger hur de utförda serviserna 
ska ändras till de nya tomternas läge. Brandvattenförsörjning ska tillgodoses genom att brandposter 
anläggs längs Stensviksvägen, där vattenledningarna har en grövre dimension. De redovisas i VA-
utredningen, ÅF Infrastructure, 2016-05-18. 
 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har utförts av Sweco 2021-02-26. Dagvattenutredningen togs fram då 
planområdet var något större än idag, men slutsatserna i den bedöms fortfarande som aktuella. 
 
Ledningssystemets kapacitet har beräknats och bedöms till stor del klara även de ökade flödena från 
exploateringen. I framtaget förslag, för framtida dagvattenhantering, renas dagvatten från väg- och 
parkeringsytor i svack- eller makadamdike. Genom att anlägga ett separat dikessystem för väg- och 
parkeringsdagvatten bedöms det befintliga ledningssystemet avlastas, så att det helt klarar att avleda ett 
2-årsregn, med undantag för utloppsledningen. Det behöver säkerställas att befintliga kupolsilar inte tar 
in väg dagvatten ledningssystemet. Därtill kan byggda servisavsättningar komma att behöva justeras 
då tomtindelningen ändrats sedan ledningssystemet byggdes ut. Vid utloppet sker en kraftig 
kapacitetsminskning i systemet på grund av att ledningen flackar ut. För att avhjälpa 
kapacitetsminskningen behöver ledningens lutning ses över och eventuellt behöver ledningen läggas 
om. I samband med en eventuell omläggning bör möjligheten att skapa ett avstängningsbart utlopp ses 
över för att möjliggöra uppsamling av släckvatten i ledningssystemet. 
 
Totalt avleds dagvatten från ett område om ca 23 ha via planområdet vid ett skyfall. Tre stråk i nord-
sydlig riktning föreslås därför för avledning av skyfall. Stråken behöver placeras dels i områdets 
ytterkanter för att säkerställa att avrinnande vatten från omkringliggande bergspartier inte rinner in mot 
bebyggelsen, och dels centralt i området för att säkerställa att skyfallsvattnet inte rinner mot befintlig 
eller tillkommande bebyggelse i de centrala delarna. De utrymmen för stråk för skyfallshantering har 
säkerställas i detaljplanen. 
 
I detaljprojekteringsskedet behöver det säkerställas att åtgärder för avledning av skyfall och dagvatten 
inte kommer i konflikt med de åtgärder som framtagits för att gynna hasselsnoken. Det bedöms finnas 
goda möjligheter att avsätta lämpliga ytor för båda syftena. 
 
BILD ÖVERSVÄMNINGSNIVÅER 
 
Vid höga vattenstånd riskerar den södra delen av Stensviksvägen att stå under vatten. Detta innebär att 
man inte kan ta sig till samhället från detta håll utan måste komma norrifrån. Skillnaden mellan de två 
vägarna i totalt avstånd är cirka 400 meter. Från den norra vägen når man alla befintliga och planerade 
utfarter förutom den till Kungbäck 1:53. Detaljplanen medger att Kungbäck 1:53 har utfart mot norr, 
där det inte finns risk för översvämning. Även om Kungbäck 1:53 inte väljer att ändra sin utfart så 
angränsar fastigheten mot allmän gata på översvämningssäkrade nivåer, vilket gör det möjligt att ta sig 
till tomten. 
 

Värme 
Uppvärmning av husen sker enskilt för respektive hus. Vid val av uppvärmningssätt skall Strömstads 
kommuns policy för småskalig eldning med fasta biobränslen följas. 
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El och tele 
Ellevio svarar för elnätet i området. Högspänning matas i kabel från sydost i Kungsviksvägen och 
vidare norrut i Stensviksvägen till transformatorstation, som är belägen nordost om fastigheten 
Kungbäck 1:80. Stationen kan försörja tillkommande bebyggelse. Den ges byggrätt i planen. Skanova 
har markförlagda teleledningar inom området.  
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Avfall och återvinning 
Avfallshanteringen inom bostadsområdet skall följa gällande normer inom Strömstads kommun. 
Sophämtning kommer att ske vid respektive fastighet eller anvisad plats. Återvinningscentral för 
sorterat avfall och grovsopor finns vid Österöd i närheten av Strömstad tätort. Närmaste 
återvinningsstation finns vid korsningen av väg 1040 och 1037, vid avfarten till Lökholmen.  
 

Risker och störningar 
De befintliga vägarna har en låg trafiktäthet. För närvarande finns inte anledning att förmoda att 
området skulle bli utsatt för buller. Tillskottet av 15 bostäder bedöms generera en begränsad 
trafikmängd. En trafikmätning som gjordes under sommaren 2014 bekräftar detta. 
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5. KONSEKVENSBESKRIVNING 

Riksintressen 

Riksintresse naturvård, 3 kap. MB 
Kärnvärdena hos riksintresset för naturvård ligger främst i det storslagna fjord- och kustlandskapet, 
den marina miljön, barrskogen som når ända fram till havet samt holmarna och skären i Dynekilens 
mynning, som utgör ett viktigt häckningsområde för fåglar. Den planerade bebyggelsen bedöms inte 
påverka något av dessa värden. Inom planområdet ligger naturvärdena främst hos den artskyddade 
hasselsnoken och randskogen i väster och dessa värden bevaras. Den marina miljön påverkas inte. Det 
bedöms därmed inte finnas någon risk för att ett genomförande av planen medför någon påtaglig skada 
på riksintresset för naturvård. 
 

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap. MB 
De värden som riksintresset för friluftsliv grundar sig på är främst att området har goda förutsättningar 
för upplevelser i natur- och kulturmiljöer för olika friluftsaktiviteter, bland annat vattenanknutna. 
Andra värden är bland annat tilltalande landskapsbild, artrikedom, bra vattenkvalitet och att det är 
relativt så inskränkningar i allemansrätten. Inom planområdet återfinns dessa värden främst inom 
vatten- och strandområdet, som nyttjas för bad och där det även finns en mindre brygga. Stranden och 
bryggan bekräftas i detaljplanen och några ytterligare anläggningar planeras inte i strand- eller 
vattenmiljön. 
 
Indirekt kan besökare till badet beröras av förändrade parkeringsmöjligheter. Dagens 
parkeringsfunktion bygger på att en privat markägare, på eget initiativ, upplåter mark för parkering. 
Den är vare sig anlagd eller planlagd. Det finns inget som säkerställer att parkeringen finns kvar i 
nollalternativet. Inom angränsande detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m.fl. har ett område pekats ut 
där det medges anläggande av en större sommarparkering och båtuppställningsplats. Från den platsen 
är det endast några minuters gångväg till stranden. 
 
Allmänna passager genom området säkerställs i detaljplanen, vilket garanterar allmänhetens möjlighet 
att röra sig genom området och ta sig ner till vattnet. Planområdet är inte artrikt och de arter som finns 
bevaras. Upplevelsen av landskapet från vattensidan påverkas genom att området blir förtätat, men 
samtidigt finns planbestämmelser om traditionell utformning av husen. 
 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan bli begränsad på de värden som ligger till grund för 
riksintresseområdet för friluftsliv. De främsta värdena i området bevaras och det sker ingen utvidgning 
av området över intilliggande naturområden. Den planerade exploateringen innebär att ytterligare ytor 
privatiseras, men inte i sådan grad att det på något betydande sätt bedöms påverka riksintresset och 
medför därmed ingen påtaglig skada. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap. MB 

Genomförandet av detaljplanen innebär att ett befintligt bebyggelseområde förtätas, men det utvidgas 
inte och därmed påverkas inte de intilliggande stora, öppna naturområdena eller de stigar som finns 
där. Byggnaderna inom planområdet ska enligt planbestämmelserna ha en traditionell utformning och 
gångstråk ska säkerställa att allmänheten kan passera genom området.  
 
Sammantaget bedöms landskapsbilden endast påverkas i liten grad och det är främst från havet som 
man upplever en skillnad i landskapet då det ligger fler hus inom den aktuella ytan. Genom att området 
inte utvidgas och passager genom det säkerställs, bedöms inte turismen eller friluftslivet påverkas på 
något sätt som skadar riksintresset. Det sker inte heller någon utbyggnad av sådana anläggningar som 
avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 miljöbalken. Därmed bedöms ett genomförande av planen inte 
skada de värden som riksintresset enligt 4 kap 1-3 §§ MB värnar. 
 

Grön infrastruktur  

Grön infrastruktur är det nätverk av naturmiljöer som skapar förutsättningar för fungerade ekologiska 
funktioner. De ekologiska funktionerna ger möjlighet för arter att spridas istället för att isoleras med 
risk för inavel. Samtidigt tas relativt triviala gräsmarker i anspråk för ny tomtmark i planförslaget2. 
Generellt sett kan sådan exploatering ge både positiva och negativa effekter för djurlivet.  
 
I de fall där trädgårdarna får en variation med buskar, träd, häckar och rabatter skapas ett myller av 
småmiljöer som kan vara gynnsamma för hasselsnok såväl som insekter och andra djur, bland annat 
fågellivet. En ökad mångfald av blommande växter kan ha en starkt positiv effekt på främst den 
pollinerande insektsfaunan och dess möjlighet att sprida sig. Om de nya trädgårdarna enbart består av 
klippta gräsmattor och hårdgjorda ytor blir miljön ganska steril och medför inte någon positiv effekt 
för djurlivet, även om djur ändå tillfälligt uppehåller sig där. 
 

Hasselsnok 

Genom de anpassningar som har gjorts i planförslaget begränsas risken för negativ påverkan på 
hasselsnok. Eftersom planförslaget innebär att ytterligare stora delar av dalgången tas i anspråk går det 
inte att utesluta att ett genomförande av detaljplanen kan innebära effekter för populationen av 
hasselsnok på Hogdalsnäset. Detta trots att marken som föreslås som tomtmark inte är utpekad som 
en viktig miljö. Det har därför arbetats fram skyddsåtgärder som till stor del kan motverka de negativa 
effekter som planförslaget riskerar att medföra. 
 
Eftersom det inte går att reglera i detaljplanen hur trädgårdar ska utformas i detalj går det inte att 
förutse vilka tomter som blir gynnsamma respektive ogynnsamma för hasselsnok. Gynnsamma 
tomtmiljöer kan erbjuda fler bytesdjur och viloplatser än motsvarande plats har idag. Tomter med 
enbart gräsmatta och/eller hårdgjorda ytor kan däremot ses som en direkt olämplig miljö för 
hasselsnok. Även om tillgången på bytesdjur och viloplatser är begränsad inom dessa ytor idag finns 
risk att den ändå minskar. Genom att anlägga stenmurar utmed två av passagerna genom området samt 
flera stenrösen och faunadepåer runt om i området skapas ledlinjer, viloplatser/gömställen och 
förutsättningar för bytesdjur. Detta förväntas påtagligt minska de negativa effekter som annars kan bli 
om gräsmark omvandlas till tomtmark. 
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Genom att planerade skyddsåtgärder genomförs inom planområdet motverkas så pass mycket av de 
negativa effekterna att en kontinuerlig ekologisk funktion kan bestå och de negativa konsekvenserna 
för populationen av hasselsnok på sydvästra Hogdalsnäset bedöms inte bli mer än små eller utebli. Om 
någon eller alla de nya tomterna utformas på ett för ormen gynnsamt sätt kan de negativa 
konsekvenserna helt utebli eller till och med kunna bli något positiva. Oavsett trädgårdarnas 
utformning bedöms den gynnsamma bevarandestatusen för hasselsnok bestå liksom den kontinuerliga 
ekologiska funktionen.  
 

 
 
Viktiga stråk och sparade passager i förslaget 
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Ekosystemtjänster 

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. En 
analys av ekosystemtjänster visar att detaljplanen inte medför några avgörande effekter när det gäller 
ekosystemtjänster, förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok genomförs. Därmed väntas 
endast små negativa konsekvenser. Föreslagna skyddsåtgärder är anläggande av rösen, faunadepåer, 
stenmurar och informationsskyltar. Skyddsåtgärderna ökar mängden småmiljöer, vilket bidrar till att 
stärka den biologiska mångfalden. Beroende på hur privata trädgårdar utformas kan även dessa bidra 
till en ökad biologisk mångfald.  
 

Natura 2000 

Väster om Hogdalsnäset finns Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden som i huvudsak 
omfattar vattenområdet. Natura 2000-områdets prioriterade bevarandevärden är det varierade havs- 
och kustlandskapet med bland annat sandbankar, ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev 
samt stora vikar och sund. För området finns en bevarandeplan. 
 
Natura 2000-området bedöms inte bli påverkat av planförslaget. Det skyddade områdets utpekade 
värden är i huvudsak marina, medan detaljplanen avser åtgärder på land och inte bedöms påverka 
vattenmiljön. Nya bostäder ansluts till kommunalt vatten och avlopp medan dagvatten fördröjs och 
renas inom området innan det når en marina miljön. Natura 2000-området bedöms inte påverkas 
negativt av förslaget. 
 

Miljökvalitetsnormer, MKN 

Föroreningshalter och mängder har modellerats i dagvattenutredningen med hjälp av förorenings- och 
recipientmodellen StormTac. Samtliga modellerade utgående halter (kväve, fosfor, bly, koppar, zink, 
krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans eller olja) från planområdet har modellerats minska, 
eller vara oförändrade, efter exploateringen, jämfört med befintliga halter. Detta under förutsättning att 
rening av väg- och parkeringsdagvatten sker i svackdike eller motsvarande. 
 
Framtida transporterade mängder är i nivå med befintliga mängder, för samtliga undersökta 
föroreningar, med undantag för nickel och kadmium. Mängden nickel som transporteras till recipienten 
via dagvattnet har modellerats öka med ca 10 % på årsbasis, medan mängden kadmium kan öka med 
25 %. Utgående halter ligger dock under gränsvärdena för god kemisk status enligt HVMFS 2019:25. 
Därtill utgör planområdets års medelflöde till recipienten endast ca 0,4 % av det totala flödet i 
recipienten. De ökade mängderna kadmium och nickel från planområdet bedöms därför ha en mycket, 
mycket liten påverkan på recipienten. 
  
Utifrån ovan bedöms exploateringen enskilt inte negativt påverka halterna kväve, fosfor, bly, koppar, 
zink, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans eller olja i Yttre Dynekilen. Således bedöms 
detaljplanen inte heller enskilt påverka möjligheten att följa MKN för vattenförekomsten. 
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Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att det inte sker någon omfattande utbyggnad inom det föreslagna 
planområdet, men kommunen bedömer att det kan vara möjligt att meddela ett antal förhandsbesked 
om dessa ansöks om. 
 
Av de markytor som bevaras obebyggda i nollalternativet kommer stora delar sannolikt att användas 
för parkering även fortsättningsvis. På de ytorna kan då förutsättningarna för hasselsnok till stor del 
finnas kvar.  Det finns dock inget som garanterar att ytorna fortsatt används för parkering eller att de 
sköts på ett sådant sätt som passar hasselsnok. Delar av gräsmarken kan växa igen, alternativ kan större 
ytor klippas kortare. Den biltrafik som generas av bland andra besökare till stranden kommer även 
fortsättningsvis att belasta området och utgör en potentiell risk för hasselsnok. 
 
Värdet i områdets gröna infrastruktur är främst kopplad till det nätverk som hasselsnoken använder sig 
av och den strukturen kommer sannolikt att bestå. Övriga naturvärden finns i huvudsak i en randskog 
vars värden kan utvecklas med tid om den tillåts vara kvar. 
 
Områdets ekosystemtjänster kommer inte ändras på något påtagligt sätt. I de delar som eventuellt 
bebyggs genom förhandsbesked kan ändringarna till viss del jämföras med en utbyggnad enligt 
föreslagen plan, men inte helt då sådana tomter kommer att sakna prickmark och kravet på 
skyddsåtgärder sannolikt uteblir. 
 
Framtida klimatförändringar kan påverka förutsättningarna för både hasselsnok och ekosystemtjänster 
oavsett utbyggnad. 
 

Havsutsikt 

Planförslaget innebär att utsikten mot havet från befintliga bostadshus påverkas. Kommunen har tagit 
hänsyn till denna påverkan genom att styra hur vissa byggnader får placeras. Placeringen av 
byggnaderna har styrts genom prickmark och nockens riktning för att vända kortsidan mot 
bakomliggande byggnader. 
 
Kommunens bedömning är att förväntan på bibehållen havsutsikt bör avta allt eftersom avståndet till 
havet och antalet tomter mellan huset och strandlinjen ökar. 
 
Norra delen av Stensvik 
I den övre delen av Stensvik är avståndet till havet cirka 300-400 meter. Bostäderna i området ligger 
bakom fyra rader av befintliga tomter och en till två rader av föreslagna tomter. I denna del av 
detaljplanen har hänsyn till havsutsikten tagits genom att merparten av de hus som föreslås (sex av nio) 
ska placeras med kortsidan mot bakomliggande bebyggelse.  
 
På grund av det stora avståndet, det stora antalet tomter mellan havet och bostadshusen och det flertal 
bygglovsbefriade åtgärder som får strida mot detaljplanen går det inte att säga säkert hur havsutsikten 
kommer att påverkas. Kommunen bedömer att detaljplanens hänsyn, som innebär en minskning av 
risken för negativ påverkan, är en rimlig avvägning sett till de stora avstånden. 
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Södra delen av Stensvik 
I den södra delen av Stensvik sker två möjliga avstyckningar (tomt A1+A2 och Kungbäck 1:44) på 
mark som ägs gemensamt med det hus som påverkas bakom (Kungbäck 1:43). En större påverkan 
medges här eftersom ägarna har önskat utformningen i planförslaget. 
 
Två fastigheter i söder ligger bakom befintliga bostadshus som redan påverkar utsikten avsevärt 
(Kungbäck 1:70 och 1:73). En fastighet, Kungbäck 1:80, har inga befintliga hus mellan fastigheten och 
havet. Avståndet mellan Kungbäck 1:80 och havet är cirka 140 meter. Inom detta avstånd ligger, på 
intilliggande mark, två rader med bostadshus. 
 
Kommunen bedömer att det är rimligt att kunna förtäta området framför Kungbäck 1:80 med två 
rader av bostadshus. Detta innebär en liknande påverkan på fastigheten som för annan befintlig 
bebyggelse i Stensvik på samma avstånd från havet. Anpassningen innebär att en tomt mindre föreslås 
framför bostadshuset jämfört med intilliggande mark framför Kungbäck 1:73. 
 
För att ytterligare begränsa påverkan har ytterligare tre planbestämmelser införts. De består av 
prickmark inom nybyggnadsområdet och Kungbäck 1:37, en bestämmelse att byggnaden på den 
närmaste tomten ska vara vänd med kortsidan mot Kungbäck 1:80 och en begränsning av nockhöjden 
på komplementbyggnader på Kungbäck 1:53 och 1:75. Bestämmelserna innebär att två siktstråk 
säkerställs som bevarar en betydande del av havsutsikten. En bestämmelse om att huvudbyggnaden på 
Kungbäck 1:75 också ska vara vänd med kortsidan mot havet har inte visat sig vara nödvändig 
eftersom byggnaden skyms helt och hållet bakom det första huset framför Kungbäck 1:80. 
 

 
Fotomontage som visar påverkan på havsutsikt från Kungbäck 1:80. 
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För att redovisa påverkan har en siktstudie och ett fotomontage tagits fram. Siktstudien visar vilken 
utsikt som säkerställs i detaljplanen med gröna fält och vilken utsikt som inte säkerställs med röda fält. 
Fälten visar den sammantagna utsikten från utblickarna på Kungbäck 1:80: altanen framför 
huvudbyggnaden, från fönster i huvudbyggnaden och från en friliggande uteplats i fastighetens 
sydöstra hörn. 
 
 

 
Siktstudie som visar påverkan på havsutsikt från Kungbäck 1:80. 
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6. GENOMFÖRANDE 
 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Detaljplanen har föregåtts av en tidigare detaljplan med liknande utformning och avgränsning som 
upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07. Tidplanen för denna tidigare detaljplan 
redovisas inte här. 
 
Arbetet med den aktuella detaljplanen inleddes år 2019. Tidplanen för planarbetet är följande: 
 
Samråd  Maj 2020  Genomfört 
Granskning  December 2021 Genomfört 
Antagande  Kv. 2 2022  Aktuellt skede 
 
Planen avses att antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den 
har antagits i kommunfullmäktige om beslutet inte överklagas. 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Markägarna har under 
genomförandetiden en ekonomisk garanti att utnyttja planens byggrätter. Efter att genomförandetiden 
gått ut fortsätter planen att gälla och ge byggrätter som tidigare. Kommunen kan efter 
genomförandetidens utgång dock ändra eller upphäva planen utan att outnyttjade byggrätter behöver 
beaktas. 
 

Huvudmannaskap 
Strömstads kommun är inte huvudman för allmän plats inom planområdet. Motivet till detta är att 
Stensvik och närliggande bebyggelseområden ligger avlägset från Strömstad tätort med en hög andel 
delårsboende. Enskilt huvudmannaskap har i och med det varit tradition i området och är även det 
som gäller inom alla intilliggande detaljplaner. 
 

Förvaltning 
Det enskilda huvudmannaskapet innebär att det är de boende som svarar för de allmänna platsernas 
förvaltning, främst genom deltagande i olika gemensamtsanläggningar i form av vägförening och 
liknande. 
 
Den äldre huvudväg (Kungbäck ga:2) som går genom planområdet förvaltas av Stensvik-Kungbäcks 
vägsamfällighet. I denna vägsamfällighet deltar alla befintliga bostadsfastigheter i området. De 15 nya 
fastigheterna ska inträda i Kungbäck ga:2 genom beslut av lantmäterimyndigheten. Eventuell ersättning 
till vägsamfälligheten för inträdet regleras i lantmäteriförrättningen. 
 
Övrig allmän plats ska förvaltas lämpligen av en nybildad samfällighetsförening. Det gäller övriga 
lokalgator, gc-vägar, park och natur. Även det öppna vattenområdet kan ingå i förvaltningen.  
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Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av erforderliga vägar och allmänna ytor inom planområdet till 
dess att gemensamhetsanläggningar för ändamålet har bildats. Avsikten är att exploatören ska utföra de 
allmänna platserna och lämna över dem till den nybildade samfällighetsföreningen. 
Samfällighetsföreningen ansvarar därefter för driften och skötseln av dessa. 
 
Enligt plan- och bygglagen får mark som ska användas för allmänna platser, för vilka kommunen inte 
ska vara huvudman, upplåtas till huvudmannen som är den nybildade samfällighetsföreningen. 
Markupplåtelsen säkerställs av lantmäterimyndigheten genom nybildning av gemensamhetsanläggning. 
I upprättat exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen anges exploatörens skyldighet att 
söka förrättning. 
 
Ansökan om gemensamhetsanläggning kan kompletteras att avse nybildning av marksamfällighet, 
varvid den allmänna platsmarken tas i anspråk med äganderätt. En marksamfällighet skapar enklare 
förvaltning för samfällighetsföreningen samt medverkar till förbättring av fastighetsindelningen. 
Nybildning av marksamfällighet kan ske med stöd av markägares medgivande, alternativt i vissa fall 
även utan markägares medgivande, om tillräckligt stöd för detta finns i FBL. Det finns dock inget stöd 
i PBL att bilda marksamfällighet utan markägares medgivande.  
 
Kommunen har delvis byggt ut och ansvarar för VA inom planområdet. Kommunen är huvudman för 
VA och dagvatten och ansvarar för kompletterande utbyggnad. Det är även lämpligt att VA-
huvudmannen bygger ut det föreslagna vägdiket utmed Stensviksvägen, eftersom detta ska transportera 
dagvatten till recipienten. 
 
Inom kvartersmark ansvarar vardera fastighetsägare för byggnation enligt planen. Detaljplanen ger en 
rättighet att utnyttja de angivna byggrätterna och innebär därmed inget tvång att uppföra den 
föreslagna byggnationen. Detta gäller även den i planen redovisade parkeringen på kvartersmark, som 
inte tjänar planområdets fastigheter. 
 

Avtalsrättsliga frågor 

Ett exploateringsavtal avses att tecknas mellan exploatören och Strömstads kommun i syfte att reglera 
parternas ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet 
reglerar i huvudsak de frågor som anges i underrubrikerna nedan. 
 

Utbyggnad och iordningställande av allmän plats 
Exploatören ska ansöka om omprövning/nybildning av gemensamhetsanläggningar enligt den 
omfattning som krävs för ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Åtgärder rörande hasselsnokspopulationen i området beskrivs i rapport av Naturcentrum samt i 
detaljplanens Miljökonsekvensbeskrivning. Av dessa handlingar framgår att ett antal skyddsåtgärder i 
området för hasselsnoken är nödvändiga. Dessa skyddsåtgärder består bland annat av anläggande av 
stenmurar, faunadepåer och stenrösen i planområdet. Detta ska ske i enlighet med anvisningar från 
Naturcentrum i karteringen av hasselsnok daterad 2019-04-08 som hör till planhandlingarna och som 
kommer att biläggas till avtalet. Dessa kvalitetshöjande åtgärder för hasselsnoken ska helt bekostas av 
exploatören. 
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Utbyggnad av allmänna VA-ledningar och anläggningsavgifter 
Tillkommande byggnader i planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Kommunen har 
bekostat och byggt ut vatten, spillavlopp och dagvatten i planområdet. Kommunen är huvudman för 
detta VA-nät och kommer därför även att ansvara för skötsel, underhåll och förändring av dessa 
ledningar. Komplettering av ledningsnätet som behövs för detaljplanens genomförande ska redovisas 
på bilaga till exploateringsavtalet och bekostas av kommunen. 
 
1 år efter det datum då detaljplanen vunnit laga kraft kommer kommunen att fakturera 
exploatören/markägare för anläggningsavgifter för dessa nya byggrätter som har tillskapats. Avgifternas 
belopp utgår från den kommunala VA-taxan som gäller vid betalningstillfället. Det åligger exploatören 
att informera respektive fastighetsägare/köpare om att servisanmälan för VA ska skickas till 
kommunen innan inkoppling till VA-nätet görs. 
 

Ledningsrätt 
Exploatören upplåter rätt för kommunen att utan ersättning anlägga, behålla och förnya allmänna 
underjordiska ledningar för vatten, avlopp och dagvatten med tillhörande anläggningar. Kommunen 
ansöker om och bekostar att justera befintlig ledningsrätt. Exploatören medger kommunen rätt till 
tillträde på fastigheten för projekterings- och anläggningsarbeten inklusive plats för upplag, arbetsbodar 
m.m. på av exploatören anvisad plats under byggtiden. 
 

El- och teleförsörjning 
Utrymme för transformatorstation redovisas på plankartan. Exploatören ombesörjer erforderliga avtal 
med ledningsnätsägaren (Ellevio) avseende upplåtelse av mark för transformatorstationen. Exploatören 
ombesörjer också erforderliga avtal avseende data, el- och teleförsörjning. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, inrättande av 
gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildning prövas 
genom lantmäteriförrättningar av Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningar för bostadsbebyggelse söks av 
markägare/exploatör. Förrättningar för genomförande av planen i övrigt söks av markägare/exploatör 
eller kommunen. Av planen berörda fastigheter framgår av fastighetsförteckningen som ingår i 
planhandlingarna. Planens genomförande medför ingrepp och förändringar av flera fastighetsgränser, 
vilket framgår i tabellform nedan. 
 

Konsekvenser för befintliga gemensamhetsanläggningar 
Den befintliga vägsamfälligheten Kungbäck ga:2 kan ombildas med stöd av detaljplanen genom 
lantmäteriförrättning.  
 
Ombildningen avser inträde i vägsamfälligheten för alla nytillkommande bostadsfastigheter i 
planområdet. Fastigheter som inträder i gemensamhetsanläggningen ska betala skälig ersättning till 
vägsamfälligheten. Ombildningen prövas i ny lantmäteriförrättning. 
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Nya gemensamhetsanläggningar som föreslås bildas för planens genomförande 
Nya gemensamhetsanläggningar föreslås bildas för planområdets allmänna platser, dock med undantag 
för huvudvägen som förvaltas av Stensvik-Kungbäck vägsamfällighet. 
Separata gemensamhetsanläggningar föreslås bildas för: 

• Planområdets lokalgator och belysning 

• Planområdets naturmark/park 

För varje berörd fastighet anges andelstal för utförande och för drift. 

Utförande av lokalgatorna och natur/parkmark betalas främst av de fastigheter som erhåller nya 
byggrätter för bostadshus (15 byggrätter). Andelstalen för drift bestäms främst utifrån användningen 
och beslutas i lantmäteriförrättningen.. 
 
Utförande av åtgärder för hasselsnokens livsmiljö ska bekostas av exploatören. Dessa kostnader 
regleras i exploateringsavtal. 
 
Utförande av lokalgator och naturmark innebär bland annat att deltagande fastigheter i respektive 
gemensamhetsanläggning kan bli skyldiga att stå för den intrångsersättning som kan uppkomma till 
följd av att mark behöver tas i anspråk när gemensamhetsanläggning bildas eller omprövas. Eventuell 
intrångsersättning fördelas enligt lantmäteribeslut. 
 
En ny samfällighetsförening bildas som förvaltar de nya gemensamhetsanläggningarna. 
Slutlig utformning av ny/nya gemensamhetsanläggningar samt omprövning av befintlig 
gemensamhetsanläggning beslutas av Lantmäteriet i lantmäteriförrättningen. Fördelning av 
förrättningskostnader som uppstår i samband med omprövning och nybildning av 
gemensamhetsanläggningar för allmän plats sker enligt beslut av Lantmäteriet.   
 

Konsekvenser för befintliga fastigheter och marksamfälligheter 
Ett genomförande av detaljplanen innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 
Konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande 
av mark, nya byggrätter. I tabellen nedan beskrivs konsekvenserna av detaljplanens genomförande för 
befintliga fastigheter och marksamfälligheter. Illustrationer som redovisar påverkan finns efter 
tabelltexten. 
 
I detaljplanen finns ett antal egenskapsbestämmelser för bebyggande inom kvartersmark som gäller 
gemensamt för hela planområdet. För att inte tabellen ska bli onödigt lång anges dessa separat här. De 
gemensamma egenskapsbestämmelserna för kvartersmarken i detaljplanen är: 
 

- Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter (e3). 

- Högst en huvudbyggnad per fastighet (e4). 

- Endast friliggande bostadshus (f1). 

- Tak ska utföras med sadeltak och ha beläggning av tegel eller betong i röd eller svart färg. Endast 

matta takpannor är tillåtna. Komplementbyggnader får även ha taktäckning av plåt eller papp i fri 

kulört. Befintliga byggnader med tak av eternit får fortsatt ha tak i detta material. Taken får förses 

med solpaneler (f4). 
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- Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (p1). 

- Komplementbyggnad som inte placeras inom plusmark ska placeras minst 1,5 meter från 

fastighetsgräns (p2). 

- Komplementbyggnad ska placeras minst 6,0 meter från gata om garageportar är riktade mot gatan 

(p3). Bestämmelsen har dock undantagits från de byggnader med garageportar som ligger närmare 

gatan än 6,0 meter idag. 

- Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5 meter (högre höjder tillåts för Kungbäck 1:40, 1:43 och 

1:53). 

 

Följande bestämmelser gäller för de flesta av tomterna i området: 

- Högsta tillåtna nockhöjd är 7,5 meter. För Kungbäck 1:40, 1:43 och 1:53 tillåts en högre nockhöjd 

för att medge befintliga hus. För sjöbodar och samlingslokal inom Kungbäck S:15 och 1:45 tillåts 

en lägre nockhöjd. 

- Takvinkeln för huvudbyggnader ska vara 23-58 grader. Tillbyggnader med en sammanlagd 

byggnadsarea på upp till 30 kvadratmeter får ha en lägre takvinkel om tillbyggnadens tak ansluter i 

nivå med eller under sadeltakets takfot. Takvinkeln för komplementbyggnader ska vara 16-38 

grader (e2). Gäller ej för Kungbäck 1:53, vars huvudbyggnad har en mycket avvikande takform. 

- Fasad ska utformas i trä. Befintliga byggnader med fasad av eternit får fortsatt ha detta material 

(f2). För Kungbäck 1:70, 1:73, 1:80, 1:87 och 1:118 gäller den identiska bestämmelsen f3, men som 

även tillåter materialen puts och tegel.  

- Tak ska utformas som sadeltak. Tak för komplementbyggnader ska utformas som sadeltak eller 

pulpettak (f5). För Kungbäck 1:58 tillåts även valmat tak (f6) och för Kungbäck 1:53 tillåts endast 

mansardtak (f7). 

Inom flera av detaljplanens byggrätter finns också ytterligare egenskapsbestämmelser som framgår av 
tabellen nedan.  
 

Fastighet 
och 
marksamfälli
ghet 

Fastighetsbildning och 
upplåtelse av mark 

Reglering i detaljplan Gemensamhets
-anläggningar 
och servitut 

Kungbäck 1:19 De cirka 1700 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, natur och park, (1) 
avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 165 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gata (2) avses att 
upplåtas till Kungbäck ga:2 och 
kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 

Cirka 1700 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur och park. Inom 
naturmarken krävs marklov för 
fällning av de träd som är 
markerade på grundkartan.  
 
Cirka 120 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata. 
 
Cirka 450 m2 av fastigheten 
planläggs som kvartersmark, 
parkering i enlighet med 
pågående markanvändning. 
Marken inom 
användningsområdet får inte 
hårdgöras.  

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 
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Kungbäck 1:37 De cirka 7810 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, natur och park (3), 
avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 220 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gata (4) avses att 
upplåtas till Kungbäck ga:2 och 
kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 80 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gång- och cykelväg (5) 
avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
lokalgator och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Cirka 70 m2 av Kungbäck S:27 (6) 
som regleras som bostad avses att 
överföras till fastigheten. 
 
Cirka 25 m2 av Kungbäck S:15 (7) 
som regleras som bostad avses att 
överföras till fastigheten. 
 
 
 
 

Cirka 7810 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur. 
 
Cirka 220 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata. 
 
Cirka 80 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gång- och cykelväg. 
 
Cirka 4900 m2 av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Minsta tillåtna 
fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
5000 m2 (d1). 

- Bestämmelse om att 
byggnader ska placeras så 
att egenskapsområden n3 
och b1 inte skuggas (p5), 
vilket är en åtgärd för 
skyddet av hasselsnok. 

- Prickmark inom västra och 
södra delen av fastigheten. 

 
Cirka 40 m2 av fastigheten 
planläggs som 
komplementbyggnad med i 
huvudsak de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Byggnadens befintliga 
husgrund ska bevaras. 

 
Cirka 160 m2 av fastigheten 
planläggs som bostad med 
begränsningen att marken inte 
får bebyggas, samt följande: 

- Block ska bevaras (n3). 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 

Kungbäck 1:38 De cirka 880 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, natur och park (8), 
avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 90 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gc-väg och gata (9), 
avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 

Cirka 1310 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur. 
 
Cirka 110 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gång- och cykelväg. 
 
Cirka 10 m2 av fastigheten 
planläggs som kvartersmark, 
teknisk anläggning. Inom 
användningsområdet finns en 
transformatorstation som avses 
ersättas med en större variant för 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 
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lokalgator och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 10 m2 av fastigheten 
som regleras som kvartersmark, 
teknisk anläggning (10) kan 
regleras till ny marksamfällighet 
eller till annan fastighetsbildning 
kopplad till 
transformatorstationen. 
 

att genomföra detaljplanen. 
 

Kungbäck 1:39 De cirka 1400 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, natur och park, (11) 
avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 210 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gata (12) avses att 
upplåtas till Kungbäck ga:2 och 
kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 

Cirka 1400 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur och park. Inom 
naturmarken krävs marklov för 
fällning av de träd som är 
markerade på grundkartan. 
 
Cirka 175 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata. 
 
Cirka 980 m2 av fastigheten 
planläggs som kvartersmark, 
parkering i enlighet med 
pågående markanvändning. 
Marken inom 
användningsområdet får inte 
hårdgöras.  
 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

Kungbäck 1:40 De cirka 35 m2 av fastigheten (13) 
som regleras som allmän 
platsmark, gata, avses att upplåtas 
till Kungbäck ga:2 och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas. 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Minsta tillåtna 
fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
1400 m2 (d1). 

- Bestämmelse om att 
trädvegetationen närmast 
berget ska bibehållas (n2), 
vilket är en åtgärd för 
skyddet av hasselsnok. 

- Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 
för dagvattendike längs 
berget (g1). 

 
Cirka 35 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän plats, gata. 
 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

Kungbäck 1:42 De cirka 250 m2 av fastigheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata, (14) avses att 
upplåtas till Kungbäck ga:2 och 
kan regleras till ny 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Minsta tillåtna 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 
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marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Cirka 30 m2 av Kungbäck 1:147 
(15) som regleras som bostad 
avses att överföras till fastigheten. 
 

fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
2250 m2 (d1). 

- Markreservat för befintlig 
allmännyttig VA-ledning 
(u1) 

 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
påverkas inte och är 
säkerställd med 
markreservat. 

Kungbäck 1:43 Avstyckning av en ny 
bostadstomt möjliggörs (A). För 
att bilda styckningslott A krävs att 
område A2 (tillhörande 
Kungbäck 1:44) och område A1, 
ingår i avstyckningen. 
 
De cirka 50 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, gata, (16) 
avses att upplåtas till Kungbäck 
ga:2 och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Minsta tillåtna 
fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
1400 m2 (d1). 

- Bestämmelse om att 
trädvegetationen närmast 
berget ska bibehållas (n2), 
vilket är en åtgärd för 
skyddet av hasselsnok. 

- Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 
för dagvattendike längs 
berget (g1). 

 
Cirka 50 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän plats, gata. 
 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Ny tomt kan 
komma att delta i 
gemensamhets-
anläggningar för: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

- Erhålla andel i 
Kungbäck ga:2 

Kungbäck 1:44 Avstyckning av två nya 
bostadstomter möjliggörs (A och 
resterande del av 1:44). För att 
bilda styckningslott A krävs att 
område A1 (tillhörande 
Kungbäck 1:43) och område A2 
ingår i avstyckningen. 
 
De cirka 80 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, gata, (17) 
avses att upplåtas till Kungbäck 
ga:2 och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 800 m2 av fastigheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, natur, (3) avses att 
upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 

- Minsta tillåtna 
fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
1400 m2 (d1). 

- Bestämmelse om att 
trädvegetationen närmast 
berget ska bibehållas (n2), 
vilket är en åtgärd för 
skyddet av hasselsnok. 

- Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 
för dagvattendike längs 
berget (g1). 

- Markreservat för befintlig 
allmännyttig VA-ledning 
(u1) 

 
Cirka 80 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän plats, gata. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Nya tomter kan 
komma att delta i 
nybildade 
gemensamhets-
anläggningar  för: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

- Erhålla andel i 
Kungbäck ga:2 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
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Cirka 800 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur. 

påverkas inte och är 
säkerställd med 
markreservat. 

Kungbäck 1:45 De cirka 160 m2 av fastigheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, natur och park, (19) 
avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas.  
 
De cirka 210 m2 av fastigheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata (20), avses att 
upplåtas till Kungbäck ga:2 och 
kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 

Cirka 440 m2 av fastigheten 
planläggs som samlingslokal med 
följande egenskapsbestämmelser: 

- Högsta tillåtna nockhöjd är 
5,0 meter 

- Taktäckning ska vara av 
enkupigt tegel (k1). 
Befintlig takform och 
takvinkel ska bibehållas. 

- Fasader ska vara i trä och 
underhållas med 
antikvariska metoder. Inga 
åtgärder får utföras som 
innebär att exteriören 
förändras (k2). 

 
Cirka 210 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata. 
 
Cirka 160 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

Kungbäck 1:53 
Kungbäck 1:58 
Kungbäck 1:37 
Kungbäck 1:77 
Kungbäck 1:78 
Kungbäck 1:80 
Kungbäck 1:83 
 

Oförändrade Fastigheterna planläggs som 
bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

Kungbäck 1:70 De cirka 105 m2 av fastigheten 
(21) som regleras som allmän 
platsmark, gata, avses att upplåtas 
till Kungbäck ga:2 och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas. 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 
 
Cirka 105 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata. 
 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) har inte 
säkerställts på 
plankartan. 
Servitutet är onödigt 
och 
anslutningspunkten 
kan flyttas.  
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Kungbäck 1:73 Oförändrad Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) har inte 
säkerställts på 
plankartan. 
Servitutet är onödigt 
och 
anslutningspunkten 
kan flyttas. 

Kungbäck 1:75 De cirka 60 m2 av fastigheten 
som regleras som allmän 
platsmark, gc-väg (24), avses att 
upplåtas till ny gemensamhets-
anläggning för lokalgator och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas. 
Cirka 7 m2 av Kungbäck S:27 (36) 
som regleras som bostad avses att 
överföras till fastigheten. 
 
Cirka 60 m2 av Kungbäck S:28 
(22) som regleras som bostad 
avses att överföras till fastigheten. 
 
Cirka 30 m2 av Kungbäck 1:147 
(23) som regleras som bostad 
avses att överföras till fastigheten. 
 

Merparten av fastigheten 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan samt följande: 
 

- Markreservat för befintlig 
allmännyttig VA-ledning 
(u1) 

 
Cirka 60 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gång- och cykelväg. 
 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
påverkas inte och är 
säkerställd med 
markreservat. 

Kungbäck 1:85 Oförändrad Fastigheten planläggs som bostad 
med de egenskapsbestämmelser 
som anges ovan samt följande: 

- Markreservat för befintlig 
allmännyttig VA-ledning 
(u1) 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
påverkas inte och är 
säkerställd med 
markreservat. 
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Kungbäck 1:87 
Kungbäck 1:118 
 

Oförändrade Fastigheterna planläggs som 
bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

Kungbäck 1:147 Avstyckning av 12 nya 
bostadstomter möjliggörs (B-M). 
 
 
Cirka 2300 m2 mark planläggs 
som allmän platsmark, gata, (29) 
och avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
lokalgator och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Cirka 50 m2 mark planläggs som 
och allmän platsmark, gata, (30) 
avses att upplåtas till Kungbäck 
ga:2 och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Cirka 700 m2 mark planläggs som 
allmän platsmark, gc-väg, (31) 
och avses att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
lokalgator och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 5400 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, natur, 
(gröna fält) avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Cirka 30 m2 av den mark som 
planläggs som bostad avses att 
regleras till Kungbäck 1:42 (15). 
 
Cirka 30 m2 av den mark som 
planläggs som bostad avses att 
regleras till Kungbäck 1:75 (23). 
 
Cirka 30 m2 av den mark som 
planläggs som bostad avses att 
regleras till Kungbäck 1:118 (28). 

Cirka 13 500 m2 av fastigheten 
(tomt B-M samt 23 och 28) 
planläggs som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. För tomt F, G, J och 
M gäller även att huvudbyggnad 
ska ligga med nocken i nord-
sydlig riktning (p4). 
 
Markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar berör 
tomt B, C, H, I och J. 
 
Cirka 2960 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata och GC-väg. GC-väg får 
inte hårdgöras. 
 
Cirka 5500 m2 av fastigheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur och park. Inom del av 
parkområdet finns en 
egenskapsbestämmelse för 
lekplats. 

Kan komma att 
delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

 
Eventuella nya 
tomter som styckas 
från fastigheten 
Kungbäck 1:147 kan 
komma att delta i 
gemensamhets-
anläggningar för 
förvaltning av: 

- Planområdets 
lokalgator  

- Planområdets 
natur- och 
parkmark 

- Erhålla andel i 
Kungbäck ga:2 

 
Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
påverkas till största 
delen inte och är 
säkerställd med 
markreservat. Ett 
ledningsstråk ska 
läggas om och har 
inte säkerställts med 
markreservat. 

Kungbäck S:1 De cirka 100 m2 som planläggs 
som bostad (34) avses att regleras 
till fastigheten Kungbäck 1:147 

Samfälligheten består av en cirka 
1 meter bred väg som planläggs 
som bostad (100 m2) och allmän 

Befintlig ledningsrätt 
för VA-ledningar 
(1486-942.1) 
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och att efter avstyckning ingå i de 
nya tomterna G, H och J. 
 
De cirka 40 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, park, (33) 
avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
 

platsmark, park (40 m2). En liten 
del av samfälligheten (cirka 25 
m2) berörs också av markreservat 
för allmännyttiga VA-ledningar. 

påverkas inte och är 
säkerställd med 
markreservat. 

Kungbäck S:15 De cirka 7 100 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, gata och 
natur, kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
De cirka 5 800 m2 som planläggs 
som allmän platsmark, park, avses 
att upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 
Om en ny marksamfällighet inte 
bildas kan S:15 och S:17 anpassas 
till att avse hävdad väg till 
bryggan (streckad linje). 
 
De cirka 30 m2 av fastigheten 
som regleras som bostad (7) avses 
att regleras till Kungbäck 1:37. 
 

Cirka 1000 m2 av samfälligheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata som omfattar befintlig väg. 
 
Cirka 6000 m2 av samfälligheten 
planläggs som allmän platsmark, 
natur med 
egenskapsbestämmelsen bad. 
Befintligt vattenområde och 
brygga planläggs också. 
 
Cirka 90 m2 av samfälligheten 
planläggs som kvartersmark, 
sjöbod och förråd och avser tre 
befintliga sjöbodar. För 
sjöbodarna gäller följande 
egenskapsbestämmelser: 

- Högsta tillåtna nockhöjd är 
5,0 meter 

- Taktäckning ska vara av 
enkupigt tegel (k1). 
Befintlig takform och 
takvinkel ska bibehållas. 

- Fasader ska vara i trä och 
underhållas med 
antikvariska metoder. Inga 
åtgärder får utföras som 
innebär att exteriören 
förändras (k2). 

 
Cirka 45 m2 av samfälligheten är 
planlagd som kvartersmark, 
brygga. 
 
Cirka 30 m2 av samfälligheten är 
planlagd som kvartersmark, 
bostad. 
 

 

Kungbäck S:17 Om en ny marksamfällighet 
bildas för förvaltning av områdets 
allmänna platsmark kan de delar 
av Kungbäck S:17 som ligger 
inom planområdet regleras till 
denna nya samfällighet. De delar 
av Kungbäck S:17 som är belägna 

Samfälligheten omfattar i 
huvudsak vägen genom Stensvik 
samhälle och är till största delen 
planlagd som allmän platsmark, 
gata. 
 
Cirka 445 m2 av samfälligheten är 
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utanför planområdet påverkas 
inte av denna eventuella reglering. 
 
Om en ny marksamfällighet inte 
bildas kan S:15 och S:17 anpassas 
till att avse hävdad väg till 
bryggan (streckad linje). 
 

planlagd som allmän platsmark, 
natur, park och vatten. 
 
Cirka 35 m2 av samfälligheten är 
planlagd som kvartersmark, 
brygga. 
 

Kungbäck S:25 
 

De cirka 15 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata och GC-väg, 
avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
områdets lokalgator och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas. 
 
De cirka 20 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, park, avses upplåtas till 
ny gemensamhetsanläggning för 
naturmark och kan regleras till ny 
marksamfällighet om en sådan 
bildas. 
 

Cirka 15 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata och GC-väg. 
 
Cirka 20 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, park. 

 

Kungbäck S:26 De cirka 50 m2 av samfälligheten 
som planläggs som bostad avses 
regleras till fastigheten Kungbäck 
1:147 och att efter avstyckning 
ingå i nya tomten L (La). 
 
De cirka 10 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata, (35) avses 
upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
områdets lokalgator och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas eller till 
Kungbäck S:28. 
 
 

Cirka 50 m2 av samfälligheten är 
planlagd som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 
 
Cirka 10 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata. 
 

 

Kungbäck S:27 De cirka 80 m2 av samfälligheten 
som planläggs som bostad avses 
att regleras till Kungbäck 1:37 (6). 
 
De cirka 45 m2 av Kungbäck 1:37 
som planläggs som allmän 
platsmark, GC-väg, (5) avses 
regleras till Kungbäck S:27 eller 
till ny marksamfällighet om sådan 
bildas. 
 
All övrig mark inom 
samfälligheten avses att upplåtas 
till nya 
gemensamhetsanläggningar för 

Cirka 80 m2 av samfälligheten är 
planlagd som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
finns under rubriken ovan samt 
följande: 

- Minsta tillåtna 
fastighetsstorlek inom 
användningsområdet är 
5000 m2 (d1). 

 
Cirka 800 m2 av samfälligheten 
planläggs som allmän platsmark, 
gata och GC-väg. GC-väg får 
inte hårdgöras. En mindre del av 
denna yta är planlagd som allmän 
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förvaltning av områdets 
naturmark och lokalgator. 

platsmark, park. 
 

Kungbäck S:28 De cirka 60 m2 av samfälligheten 
som planläggs som bostad avses 
att regleras till Kungbäck 1:75 
(22). 
 
Den del av samfälligheten som 
planläggs som allmän platsmark, 
gata och gc-väg, (dvs 
samfälligheten exkl. område nr. 
22) avses upplåtas till ny 
gemensamhetsanläggning för 
områdets lokalgator och kan 
regleras till ny marksamfällighet 
om en sådan bildas. 
 
Cirka 130 m2 av Kungbäck 1:247 
(29) och cirka 10 m2 av Kungbäck 
S:26 (35) som planläggs som 
allmän platsmark, gata, kan 
regleras till samfälligheten om en 
ny marksamfällighet för områdets 
allmänna platser inte bildas. 
 

Cirka 70 m2 av samfälligheten är 
planlagd som bostad med de 
egenskapsbestämmelser som 
anges ovan. 
 
Cirka 10 m2 av samfälligheten 
som planläggs som allmän 
platsmark, gata och GC-väg. 
 

 

 

För karta över fastighetskonsekvenserna, se separat bilaga till planbeskrivningen. 
 

Tekniska frågor 

Gator och gc-vägar 
Stensviksvägen och anslutningsvägar till Kungbäck 1:37, 1:70, 1:73, 1:80 samt 1:38 och 1:58 ska behålla 
sin nuvarande utformning. Nya anslutningsvägar ska utföras enligt tekniska förvaltningens 
kravspecifikation inom ett vägområde på 6,0 meter. 
 
Ett dagvattendike ska anläggas utmed Stensviksvägens östra sida i nord-sydlig sträckning. Ett dike finns 
redan längs delar av vägen men är inte fullständigt sammanlänkat. 
 
Nya gång- och cykelvägar ska anläggas enligt planförslaget. Gång- och cykelvägarna får inte hårdgöras. 
Den nord-sydliga gång- och cykelvägen, som i stort följer den befintliga traktorvägen som går i läget 
för Kungbäck S:27, ska försänkas något så att den transporterar dagvatten till havet vid större skyfall. 
 

Vatten och avlopp 
Den föreslagna bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Nya serviser ska utföras enligt 
detaljplanens VA-utredning. VA-utredningen bygger på principer som innebär att utförda ledningar i 
stort får ligga kvar även i de fall där de är belägna inom kvartersmark. I dessa fall har ledningsstråken 
säkerställts med markreservat som ger möjlighet att bilda ledningsrätter. 
 

Dagvatten 
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Dagvattensystemet i området ska byggas ut enligt detaljplanens dagvattenutredning. Det dagvatten som 
genereras av upp till ett 20-årsregn ska transporteras i ledningsnät och ytavrinning/diken av VA-
huvudmannen, Strömstads kommun.  
 
Större vattenmängder, såsom hundraårsregn, ska kunna rinna över området till havet utan att skador på 
bebyggelse uppstår. För att uppnå detta ska tre skyfallsstråk upprättas. Skyfallsstråken är belägna längs 
den västra bergsfoten på kvartersmark, utmed Stensviksvägen i mitten av området och på gc-vägen i 
öster. 
 

Grundläggning 
Grundläggning av ny byggnad, utformning med hänsyn till radonrisk samt utformning av 
dagvattenhantering redovisas i samband med bygglovsansökan. Vid grundläggning av ny byggnad ska 
föreskrifter i geoteknisk utredning beaktas. I ansökan om bygglov för nybyggnad ska nybyggnadskarta 
bifogas, där husplacering, gatunivå, befintliga marknivåer och höjd på färdigt golv m.m. anges. 
Besiktning av angränsande bebyggelse ska ske före och efter eventuella sprängningsarbeten. 
 

Ekonomiska frågor 

Exploatören ansvarar för de kostnader som är överenskomna enligt exploateringsavtalet 
(kvalitetshöjande åtgärder för hasselsnok och förrättningskostnader för bildandet av 
gemensamhetsanläggningar).  
 
Övriga anläggningar som ska utföras (byggnation av lokalgator, gatubelysning och gc-vägar) och 
eventuella intrångsersättningar för att genomföra de allmänna platserna fördelas av Lantmäteriet. Dessa 
kostnader ska fördelas utifrån nyttan de medför, vilket innebär att de nybildade bostadstomterna i 
området troligen kommer att få bära den stora delen av kostnaden. Fastighetsbildningskostnader som 
rör åtgärder på kvartersmark står respektive fastighetsägare för om annat inte avtalats.  
 
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet 
med upprättat plankostnadsavtal. 
 

Handläggning och medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan representanter från Miljö- och byggförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen. Närmast har medverkat plan- och byggchef Elin Solvang, lantmäteriingenjör 
Magnus Carlstedt, miljöplanerare Anna Wallblom och planeringsarkitekt Jimmy Magnusson. Konsult 
för genomförandedelen har varit lantmätare Stellan Hermanson. Konsult för planen i övrigt har varit 
Aspekt Arkitektur genom Olof Ohlsson.  
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Revideringar inför antagande 

Inför antagandet har detaljplanen reviderats. Ändringarna i förslaget finns sammanfattade i listan 
nedanför. 
 

• Prickmark har lagts till inom Kungbäck 1:37 för den del av marken som är lägre än +3,3 meter 
över nollplanet som skydd mot höga vattennivåer. 

• Ett villkor om att marken ska höjas till minst +3,3 meter över nollplanet har lagts till inom 
byggrätten för Kungbäck 1:75. 

• Placeringen av en bestämmelse om hur grundläggningen av komplementbyggnad inom 
Kungbäck 1:37 ska utföras har justerats. Denna bestämmelse var felplacerad i 
granskningsförslaget. 

• Ett u-område (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) har tagits bort eftersom 
kommunen har för avsikt att lägga om de berörda ledningarna till allmän platsmark istället. Ett 
litet u-område har lagts till inom kvartersmark för att möjliggöra den nya sträckningen. 

• Ett avsnitt om hur tillgängligheten till området fungerar vid höga vattenstånd har lagts till i 
planbeskrivningen. 

• Kommunens överväganden kring valet av utformningsbestämmelser för bebyggelsen har 
utökats. 

• Kommunens överväganden kring valet av vägsträckning i förslaget har beskrivits tydligare. 

• Kommunens överväganden kring planområdets avgränsning i norr, och valet att inte pröva 
vissa områden för bebyggelse, har beskrivits tydligare. 

• Kommunens överväganden kring behovet av parkering har beskrivits tydligare. 

• Kommunens överväganden kring planförslagets påverkan på havsutsikt har förtydligats. 

• Detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande hasselsnokskartering har förtydligats 
för att bemöta de synpunkter som har kommit in angående påverkan på hasselsnok. 

• Förtydligandena i miljökonsekvensbeskrivningen och hasselsnokskarteringen om påverkan på 
hasselsnoken har också införts i planbeskrivningen. 

• Planområdets gräns mot Kungbäck 1:38 har justerats för att inte ta befintlig tomtmark i 
anspråk. 

• Illustrationen av typhus i planområdet i planbeskrivningen har bytts ut mot en illustration som 
visar ett fullt utnyttjande enligt föreslagen exploateringsgrad. 

• Prickmark har lagts till inom Kungbäck 1:37 och nya tomter för att säkerställa havsutsikt från 
Kungbäck 1:80. 

• Nockhöjden för komplementbyggnader inom Kungbäck 1:53 och 1:75 har begränsats till +8,0 
meter. 

• Utfarten från Kungbäck S:28 till Stensviksvägen har justerats med skurna tomthörn för att 
säkerställa att servicefordon och bilar med släp kan svänga in på vägen. 

 
 
 
Miljö- och byggförvaltningen Aspekt Arkitektur 
 
 
Jimmy Magnusson  Olof Ohlsson 
Planeringsarkitekt  Planarkitekt 
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Detaljplan för 

Del av Kungbäck 1:38 m fl 
(Stensvik) 
Strömstads kommun 

Dnr MBN-2018-1782 

Samrådsredogörelse 

Hur samråd har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 
det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit utsända under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens 
webbsida.  

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-05-28: 

inkom 2020-05-28 
inkom 2020-05-27 
inkom 2020-05-19 
inkom 2020-05-28 
inkom 2020-05-27 
inkom 2020-05-26 
inkom 2020-05-28 

inkom 2020-05-21 
inkom 2020-05-27 
inkom 2020-05-28 

inkom 2020-05-18 

inkom 2020-05-22 

inkom 2020-05-28 

inkom 2020-05-26 

inkom 2020-05-24 

inkom 2020-05-24 
inkom 2020-05-28 
inkom 2020-05-28 

inkom 2020-05-28 
inkom 2020-05-26 
inkom 2020-05-28 

1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut - SGI
3. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Bohusläns museum
6. Skanova AB
7. Ellevio AB

8.  (ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
9. (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19)
10.  (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19)

11.  (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19)
12.
13.  (äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19
14.
15. )
16.  (ägare av Kungbäck 1:37) och  (ägare av Kungbäck 1:45)
17.
18.  (ägare av Kungbäck 1:38)

19.  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och  (½-ägare av 
Kungbäck 1:54)

20.  (ägare av Kungbäck 1:53)
21.  (ägare av Kungbäck 1:42)
22.  (ägare av Kungbäck 1:77)
23.  (ägare av Kungbäck 1:80) 
24. (ägare av Kungbäck 1:85)
25. Kungbäck GA:2, Stensvik-Kongbäck vägsamfällighet
26. Kungsviks Hamnförening, styrelsen

inkom 2020-05-26 

Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50



Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik), Strömstads kommun 

 1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

För att ett antagande av den föreslagna detaljplanen inte ska prövas behöver kommunen: 

 Säkerställa stabilitetsåtgärder efter eventuellt bergschakt.

 Utreda och beskriva konsekvenserna av ett skyfall utförligare. Åtgärder som är en förutsättning
för planens lämplighet ska om möjligt säkerställas i planen.

 Revidera dagvattenutredning samt beskriva påverkan på vattenförekomst och MKN. Åtgärder
som är en förutsättning för planens lämplighet ska om möjligt säkerställas i planen.

 Bevara strandskyddet i söder och öster samt vattenområdet.

 Förslagets förhållande till berörda riksintressen behöver beskrivas utförligare.

Av planhandlingarna framgår att nya lokalgator och byggrätter dels tar hasselsnokshabitat i anspråk, 
framför allt i områdets sydöstra och norra delar, dels försämrar spridningssambanden i området, framför 
allt de som i områdets södra delar löper i öst-västlig riktning. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
om att detaljplanen innebär en risk för negativ påverkan på den lokala hasselsnokspopulationen och att 
skyddsåtgärder behöver vidtas. 

Den passage som planeras för ormarna består av stenmurar centralt i planområdet. Länsstyrelsen bedömer 
dock att kommunen inte tillräckligt utförligt har visat att detta räcker för att hasselsnok ska kunna röra sig 
obehindrat genom dalgången i öst-västlig riktning. Vägarna i området utgör barriärer för ormarna, likaså 
riskerar tomtmarken att få samma hindrande effekt. Kommunen behöver därför tydligare argumentera för 
att spridningssambandet i området består eller förbättras. Detta kan åstadkommas dels genom 
anpassningar av markanvändningen (för att skapa funktionella passager), dels genom att ormarna hindras 
från att ta sig upp på vägar och istället leds under dessa (till de funktionella passagerna). 

Efter att kommunen utifrån synpunkterna ovan tagit ställning till vilka åtgärder som krävs för att 
säkerställa hasselsnokens spridningssamband behöver kommer återigen se över om de valda åtgärdernas 
skötsel kan säkerställas genom exploateringsavtalet eller om kommunalt huvudmannaskap krävs. 

Kommentar: En kompletterande utredning ska tas fram för att bemöta Länsstyrelsens synpunkter och för 
att föreslå eventuella behov av justerade åtgärder för att säkerställa hasselsnokens spridningssamband i 
området. 

För att säkerställa detaljplanens genomförbarhet bör kommunen även förtydliga vilka av den fördjupade 
översiktsplanens avvägningar som bedöms motsvara miljökonsekvensbeskrivningens krav på utredning av 
alternativa lokaliseringar. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras enligt Länsstyrelsens synpunkter. 

Egenskapsbestämmelser om plushöjder för marken saknas helt och hållet i plankartan. För att underlätta 
planens genomförbarhet bör kommunen överväga att bestämma höjdlägen och höjdförhållanden för att 
till exempel säkerställa tillgänglighet till tomter och andra allmänna platser samt vattenavrinning. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det inte behövs några bestämmelser som reglerar 
markens höjd i planområdet. Marken i planområdet är flack och sluttar svagt åt havet och det är orimligt 
att tro att det skulle finnas en betydande risk för att den skulle utformas på något annat sätt. 

Baserat på utförda stabilitetsuträkningar bedömer Statens geotekniska institut (SGI), enligt yttrandet 
daterat 2020-05-27, att stabiliteten inom planområdet är tillfredsställande för befintliga och planlagda 
förhållanden. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning. 

Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50



Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik), Strömstads kommun 

 När det gäller blocknedfall så finns det dock osäkerheter som gör att Länsstyrelsen utifrån nuvarande 
underlag befarar risk för människors hälsa och säkerhet. För att visa att en sådan risk inte kommer att 
uppstå behöver kommunen beskriva hur ni säkerställer att bergstabilitetsutredningens rekommendation 
efterlevs: 

”Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial och bergsakkunnig 
tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom bultning.” 

Kommentar: Inget sådant säkerställande är nödvändigt. Enligt den bergtekniska utredningen bedöms 
samtliga naturliga bergsslänter vara stabila, även de partier som i tidigare undersökningar identifierats som 
potentiellt instabila. Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms därför vara nödvändiga. De 
rekommendationer Länsstyrelsen citerar är alltså generella för hur eventuella framtida bergschakt bör 
genomföras och är inte åtgärder som behövs för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse.  

Kommunen behöver uppdatera sin planhandling vad det gäller klassning av vattenförekomsten Yttre 
Dynekilen. Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, 
enligt 5 kap Miljöbalken överskrids. I dagsläget saknas denna bedömning. Kommunen måste därför visa 
hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten. Kommunen ska visa på 
vilka grunder bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredningen eller 
annat underlag som berör vattenkvalitén. 

Länsstyrelsen anser att en reviderad dagvattenutredning bör tas fram till granskningsskedet som klargör 
behov av fördröjning av dagvatten. För att kunna göra en bedömning av planområdets eventuella 
påverkan på MKN för vatten bör dagvattenutredningen även innehålla en bedömning av 
föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet jämfört med befintliga förhållanden. Utredningen 
behöver även redogöra för hur dagvattnet ska renas. Det räcker alltså inte med att säga att dagvatten leds 
till kommunens dagvattennät. Om den reviderade dagvattenutredningen visar att ytor eller åtgärder behövs 
för att säkerställa planens lämplighet så ska de om möjligt införas som planbestämmelser i plankartan. 

Kommentar: En reviderad dagvattenutredning ska tas fram för att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter. 

Strandskyddet ska även fortsatt gälla inom naturmark i söder och öster samt vattenområdet. 

Kommentar: Det är oklart för kommunen vad Länsstyrelsen avser med denna synpunkt, då inget 
strandskydd upphävs i planförslaget. 

Föreslagen bebyggelse berör flera riksintressen; naturvård 3 kap. 6 § Miljöbalken, friluftsliv 3 kap. 6 § MB 
samt det rörliga friluftslivet 4 kap. 2 § MB. Kommunen har dock inte nämnt att planförslaget dessutom 
berör riksintresse för obruten kust 4 kap. 3 §. Kommunen bör på ett tydligare sätt beskriva hur förslaget 
trots den stora utökningen av bostadsbebyggelse tar hänsyn och förhåller sig till de berörda riksintressena, 
platsens värden och befintlig bebyggelse. 

Kommentar: Beskrivningen av planförslagets påverkan på riksintressen ska utvecklas i 
granskningsförslaget. 

Åtgärder som utförs i syfte att varaktigt öka en fastighets lämplighet för t.ex. bebyggelse genom 
torrläggning eller att de behövs anläggas avskärande diken för att skydda mot vatten kan innebära 
markavvattning. I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så avses utföras krävs 
dispens/tillstånd från Länsstyrelsen och tillstånd från Mark- och miljödomstolen i särskilda fall. 

Kommentar: Det är något oklart för miljö- och byggförvaltningen vad Länsstyrelsens råd avser, då någon 
markavvattning inte är planerad i området. 
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 2. SGI
SGI har inga invändningar eller synpunkter på den bergtekniska besiktningen och utredningen. SGI ställer
dock frågan till kommunen om hur de avser att tillse att rekommendationen i utredningen efterleves:

”Efter eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial och bergsakkunnig 
tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom bultning.” 

Kommentar: Inget sådant säkerställande är nödvändigt. Enligt den bergtekniska utredningen bedöms 
samtliga naturliga bergsslänter vara stabila, även de partier som i tidigare undersökningar identifierats som 
potentiellt instabila. Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms därför vara nödvändiga. De 
rekommendationer SGI citerar är alltså generella för hur eventuella framtida bergschakt bör genomföras 
och är inte åtgärder som behövs för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse.  

3. Trafikverket
Ingen erinran

4. Lantmäteriet
Bland bestämmelserna på plankartan finns användningen Gata angiven, i plankartan finns däremot ingen
sådan beteckning. I plankartan står det istället lokalgata. Plankartan bör justeras så att bestämmelserna
överensstämmer med redovisningen i kartdelen.

Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt. 

När bestämmelser om fastighetsindelning respektive rättighetsområden (FIB) införs i en detaljplan ska 
planprocessen också innefatta prövning av vissa grundläggande krav som ställs i fastighetsbildningslagen 
(FBL), anläggningslagen (AL) och ledningsrättslagen (LL), se 4 kap 18 § 3 st PBL. För reglering av 
indelningen i fastigheter och servitut ska villkoren i 3 kap. 1 § (allmänna lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 
1 st (båtnadsvillkoret) FLB prövas. Redovisningen av prövningen av de paragrafer i FBL som framgår av 4 
kap 18 § 3 st PBL bör vara i nivå med vad som redovisas i en Lantmäteriförrättning med tvångsinslag. 
Lantmäteriet kan inte finna någon sådan redovisning i planhandlingarna. 

Eftersom FIB skapar en låsning till den föreskrivna lösningen och de fastigheter som berörs inte blir 
planenliga förrän bestämmelserna genomförts, är det betydelsefullt att även effekterna av FIB klargörs i 
planbeskrivningen. Kommunen bör även redogöra för syftet med fastighetsindelningsbestämmelserna, 
vilka överväganden av möjligt alternativ till fastighetsindelningsbestämmelserna som gjorts samt varför 
man valt föreliggande lösning. Principerna för ersättning liksom hur processen för genomförandet går till 
bör också ingå i planbeskrivningen. Det skulle också underlätta förståelsen om beskrivning och prövning 
av fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas under särskild rubrik där det med fördel framgår vilka 
fastighetsbildningsåtgärder som ska genomföras för de direkt berörda fastigheterna. 

Kommentar: Bestämmelserna om fastighetsindelning ska ersättas med bestämmelser om minsta 
tomtstorlek, eftersom detta bättre reglerar planförslagets intentioner. I och med att bestämmelserna om 
fastighetsindelning utgår från planförslaget behöver inte någon prövning mot annan lagstiftning längre 
ske. 

Lantmäteriet ställer sig även frågande till indelningen av fastighet B enligt bilaga 1. Enligt 
fastighetsindelningsbestämmelserna ska det ingå allmän platsmark i fastighet B. Det nämns inte i 
konsekvensbeskrivningen att en del av S:28 behöver överföras till 1:42 för att fastigheten ska 
överensstämma med fastighetsindelningsbestämmelserna. Kommunen bör även fundera på om det är 
lämpligt att med fastighetsindelningsbestämmelser reglera att allmän platsmark ska ingå i en 
bostadsfastighet. 

Kommentar: Den aktuella fastighetsindelningsbestämmelsen är felaktigt utritad på plankartan. Intentionen 
med planförslaget är inte att allmän platsmark ska ingå i fastigheten Kungbäck 1:42. 

Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50Strömstads kommun, 2020-11-10, MBN-2018-1782 : 50



Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik), Strömstads kommun 

 I aktuell plankarta finns ett flertal u-område varav samtliga, med ett undantag, avgränsas med administrativ 
gräns alternativt med kombinerad administrativ- och egenskapsgräns. I område A redovisas 
markreservatet som en administrativ bestämmelse bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas 
administrativa gränser för avgränsning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att 
markreservatsbestämmelsen inte avgränsas av de egenskapsgränser som finns i plankartan utan 
bestämmelsen gäller fram till närmaste användningsgräns. Effekten blir att all mark inom kvarteret 
omfattas av markreservatet. 

Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt. 

Gemensamhetsanläggningen Kungbäck ga:2 behöver som en följd av planförslaget omprövas och 
omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren 
till den mark som blir av med belastning av ga bestala ersättning till de fastigheter som delar i ga:n om det 
uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas, 
men det nämns inget om dessa ersättningsregler som inte är dispositiva och numera gäller när en 
gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 

Kommentar: Planförslaget ska justeras enligt Lantmäteriets synpunkt. 

5. Bohusläns museum
Ingen erinran

6. Skanova
Skanova vill meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget. Det förutsätts att Skanovas
anläggningar kan vara kvar i befintligt läge.

Kommentar: En av Skanovas ledningar som går genom föreslagen kvartersmark för bostäder behöver 
flyttas. Detta ska redovisas i planförslagets genomförandebeskrivning. 

7. Ellevio
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 10 kV samt lågspänning 0,4 kV.
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller
ändring stå för dessa kostnader.

Minsta horisontella avstånd mellan nätstation (transformator) och närmaste byggnadsdel får ej understiga 
5 meter. Nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och underhållsarbete. 

För att klara områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas till nätstationen och till de olika 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning bekostas av exploatören. 

Planförslaget behöver kompletteras med u-område för befintliga och planerade ledningar enligt bifogad 
karta. 

Kommentar: Åtkomst till transformatorstation finns cirka 50 meter från stationen vid en av stickvägarnas 
vändplaner. Vissa kablar ska säkerställas med u-område, men flera är tänkta att flyttas vid omläggningen av 
vägen och avstyckningen av nya tomter. Flytten av dessa kablar ska redovisas i planförslagets 
genomförandebeskrivning. 
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 8. (ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
Mark- och miljööverdomstolen upphävde det tidigare beslutet om detaljplan för Stensviksområdet med 
hänvisning till att det skulle bli en betydande miljöpåverkan. En ny detaljplan borde väsentligt ändras om 
en MKB ska komma till någon annan slutsats än den som anges som ”betydande miljöpåverkan”. MKB 
och förslag till detaljplan har i stort det samma innehåll som tidigare redovisats.

Kommentar: Det föregående planförslaget upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen då det bedömdes 
föreligga en risk för betydande miljöpåverkan utifrån de åtgärder som valts för att skydda hasselsnoken i 
området, vilka domstolen bedömde som otillräckliga. I detta planförslag har en miljökonsekvens-
beskrivning genomförts för att utreda vilka åtgärder för hasselsnoken om är lämpliga och som fungerar 
långsiktigt. Eftersom skillnaden mellan de gamla och nu föreslagna åtgärderna huvudsakligen handlar om 
skötsel blir också skillnaden i förslagets principiella utformning liten. 

Att påstå att områdets karaktär som gammalt fiskeläge, för övrigt ett av de få kvarvarande i norra 
Bohuslän, bevaras om antalet bostäder ökas från cirka 20 till 39 är enligt min mening inte trovärdigt. Om 
man istället tillåter att nuvarande bostäder byggs till kommer man närmare ett bevarande. 

Kommentar: En förtätning av Stensvik är utpekad som en möjlighet i kommunens fördjupade 
översiktsplan för det norra kustområdet. En förtätning av området för naturligt med sig att områdets 
karaktär till viss del påverkas, men planförslaget har anpassats för att minska denna påverkan. De nya 
tomter som medges i förslaget har fördelats i storlek och läge på ett sätt som tar till vara på de 
bebyggelsegrupper och passager som finns i Stensvik och får enbart bebyggas med småhus. Att endast 
tillåta befintliga bostadshus att byggas till tillgodoser inte de önskemål som uttrycks i kommunstyrelsens 
planuppdrag till miljö- och byggförvaltningen. 

Detaljplanen anger bl.a. omfattningen av strandskyddet. Det framgår av handlingarna att området som 
omfattas av detaljplanen inte ingår i strandskyddet och att alla andra områden som är bebyggda också är 
undantagna. Jag har i tidigare yttranden över den gamla detaljplanen efterlyst vilket beslut om 
Stensvikområdet detta grundar sig i men inte fått något svar. Strandskyddet gäller sannolikt även inom 
äldre områden särskilt om en ny detaljplan upprättas. 

Kommentar: Det strandskydd som gäller för kustområdet i Västra Götaland har bestämts i beslut från 
Länsstyrelsen den 12 januari 2016 (511-24149-2016). Beslutet redovisar strandskyddets utbredning på 
kartor. I Stensviksområdet visar beslutet att bebyggelsegruppen och de öppna ytorna som huvudsakligen 
ligger inom Kungbäck 1:147 inte omfattas av strandskydd, medan de vidsträckta naturområdena runt 
Stensvik inom Kungbäck 1:19, 1:37 och 1:38 däremot gör det. 

Beslutet är, tack vare kartredovisningen, tydligt och lämnar litet utrymme för tolkning. När en ny 
detaljplan upprättas kan strandskydd endast inträda på nytt om den nya detaljplanen ersätter en redan 
gällande plan, vilket inte är fallet i Stensvikområdet. Det finns därmed inte något tidigare gällande 
strandskydd som kan återinträda. 

Den ursprungliga vägen är, enligt min uppfattning, den som nu betecknas som gång- och cykelväg. I mitt 
tidigare yttrande över den gamla detaljplanen har jag också begärt att det som även i den nya detaljplanen 
betecknas som gång- och cykelväg istället blir bilväg och att nuvarande bilväg blir gc-väg. Därigenom 
skulle den ursprungliga vägen åter tas i anspråk för tyngre trafik och ingen flyttning av väg eller 
parkeringsplats på annans mark bli aktuell. 

I den nordöstra delen av Stensviksområdet måste man använda en del av gc-vägen för att nå befintliga 
fastigheter. Om man utnyttjar hela gc-vägen som bilväg i framtiden och den nuvarande bilvägen i västra 
delen av området då blir gc-väg undviks de flesta av de olägenheter som föreligger i det nya utkastet till 
detaljplan. Tillgängligheten för eventuellt nybyggda eller tillbyggda hus kommer inte att bli sämre. Väg 
behöver inte flyttas. Parkeringsplatsen, som nu är inritad på Kungbäck 1:19, dvs på mark som ägs av bl.a. 
mig, läggs i detta fall i Stensviksområdets östra del. En flyttning av parkeringsplatsen och ändrade 
beteckningar på vägar påverkas inte allmänhetens tillgång till bad m.m. 
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 Kommentar: Det är miljö- och byggförvaltningens uppfattning att Stensviksvägen i sitt nuvarande västra 
läge har varit den rättsligt och historiskt etablerade tillfartsvägen för de flesta av fastigheterna i området 
sedan åtminstone 1950-talet. Den östra vägen har under denna tid endast använts av någon enstaka 
fastighet för tillfart och har snarare haft karaktären av en stig eller en traktorväg.  

Att iordningställa en väg i det östra läget skulle medföra en naturpåverkan som är onödig i och med att 
den västra sträckningen redan finns, och stora delar av den befintliga vägen skulle även fortsatt behövas 
som tillfartsväg till de västra fastigheterna i området. Miljö- och byggförvaltningen bedömer därmed att 
det inte är vare sig rimligt eller effektivt att ändra om vägsträckningen i området på det sätt som föreslås. 

För att ge goda livsbetingelser för hasselsnok föreslås i MKB att murar och andra gömställen anläggs i 
området. Någon skötsel av dessa nya konstruktioner anses inte behövas. Om området ianspråktas enligt 
planförslaget kommer sannolikt en del av de nya tomterna att påverkas. Vem vill ha en mur eller skräphög 
in anslutning till sin tomt. 

Hasselsnoken förutsätts korsa Stensviksområdet. Därav följer att murar och gömställen anläggas i 
områdets mellersta och västra del. Detta förefaller onödigt eftersom hasselsnoken knappast följer av 
människan utstakad led även om MKB anger att en smal remsa i områdets västra del är lämplig för 
hasselsnok. 

Kommentar: De åtgärder som föreslås i MKB:n för att skydda hasselsnoken i området utgår från en 
specialistbedömning av vad som har bäst effekt i praktiken. Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att 
vare sig stenmurar eller rösen innebär någon betydande störning för de boende i området.  

Som det anges i habitatkarteringen som hör till detaljplanen går det att anlägga ledobjekt såsom murar och 
kanter som ökar sannolikheten för att hasselsnoken rör sig längs dem. Detta är möjligt tack vare att djuren 
beter sig på vissa sätt när de stöter på hinder i naturen och utgår från bästa tillgängliga sakkunskap. 

Några sanitetsutrymmen vid badplatsen framgår inte av planen. Är avsikten att hänvisas till Kungsviks 
Camping? 

Kommentar: I detaljplanen redovisas och säkerställs befintlig badplats. Badplatsen är en enkel badstrand 
och några ytterligare anläggningar är inte planerade i nuläget. 

9.  (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19)
Den detaljplan för Stensvik som antogs av kommunfullmäktige i november 2016 överklagades och 
upphävdes av mark- och miljööverdomstolen. Skälet till upphävandet var att ”de åtgärder som avses genomföras inte utgör ett 
tillräckligt skydd för hasselsnokens livsmiljö”. Av diverse protokoll från kommunen framgår att man diskuterat två 
möjligheter:

1. Att minska antalet nya bostadsfastigheter för att ge större utrymme åt hasselsnokens 
livsmiljö

2. Att ha delat huvudmannaskap där kommunen skulle ansvara för de markområden där 
hasselsnoken behöver skyddas.

Inget av dessa alternativ finns med i det nu presenterade förslaget. Tvärtom har det nu blivit 19 nya 
bostadsfastigheter istället för 18 på den upphävda detaljplanen. Kommunalt ansvar för hasselsnokens 
skydd finns inte med i förslaget. Istället fortsätter man med exakt samma åtgärder i form av stenmurar, 
stenrösen och rishögar mitt i centrala Stensvik som fanns i den upphävda detaljplanen och som MMöD 
inte ansåg var tillräckliga. Dessa anordningar anser man ska sköta sig själva eller eventuellt tillsyn av en 
nybildad samhällsförening. Jag kan inte finna att man i den nya detaljplanen har gjort några förändringar så 
att kraven från MMöD uppfylles. 

Kommentar: Den föregående detaljplanen för Stensvik upphävdes då Mark- och miljööverdomstolen 
ansåg att de åtgärder som valts för att säkerställa hasselsnokens livsmiljö riskerade att bli ineffektiva om de 
inte utfördes eller sköttes.  
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 Inför och i inledningen av arbetet med det nu aktuella planförslaget diskuterades flera olika alternativ för 
att ta hänsyn till hasselsnokens livsmiljö, inklusive en minskad exploatering och kommunalt 
huvudmannaskap. Det avgörande för planens lämplighet är huruvida åtgärderna är effektiva; det vill säga, 
om det finns en betydande risk för att hasselsnokens livsmöjligheter påverkas negativt. Till följd av dessa 
fördjupade studier har vissa justeringar av åtgärderna för hasselsnok genomförts för att undvika behovet 
av skötsel, vilket miljö- och byggförvaltningen också bedömer tillgodoser Mark- och Miljödomstolens 
synpunkter. 

I detaljplaneförslaget har man placerat ut stenmurar och stenrösen i hela norra delen av dalgången. 
Stenmurarnas längd har jag mätt upp på kartan till ca 500 meter. Med 0,7 meters höjd och ca 0,5 meters 
bredd blir det 175 m3 sten som ska placeras ut mitt i Stensvik. Dessutom fem stenrösen och fem rishögar 
utspridda på olika ställen inom planområdet. Detta kommer att se förfärligt ut! 

Som framgår av föregående avsnitt finns inget som visar att hasselsnoken finns på fälten i mitten av 
planområdet. De fynd som gjorts är i övre delen av dalgången och längs Stensviksvägen. Det verkar därför 
helt felaktigt att lägga ut så mycket sten på gärdena mitt i samhället. Jag föreslår därför att hela det här 
arrangemanget utgår ur planen eftersom det saknas evidens att det fungerar. 

Kommentar: Enligt habitatkarteringen som tagits fram till detaljplanen rör sig hasselsnokar över stora 
områden och kan därför då påträffas i andra miljöer än de som normalt anses gynnsamma för arten. Var 
hasselsnokar observeras beror till stor del på var de är lätta att hitta. Av denna anledning görs många fynd 
på t.ex. vägar eller gräsmattor trots att dessa kan vara direkt olämpliga för arten. I karteringen har lämpliga 
habitat för hasselsnoken identifierats och det är utifrån dessa som spridningskorridorerna föreslås. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att vare sig stenmurarna, rösena eller rishögarna/ 
faunadepåerna innebär någon betydande negativ påverkan för de boende eller för allmänheten. Dessa 
åtgärder bör till största delen kunna smälta in i naturmarken där de är placerade, och t.ex. stenmurar 
uppfattas av många som ett kvalitetshöjande inslag i närmiljön. 

Flyttningen av en bit av vägen att gå norr om Kungbäck 1:54 innebär att man påverkar en del av vår 
fastighet Kungbäck 1:19. Detta kommer att medföra att vägarbetena påverkar områdena norr om vägen, 
där man gjort flera observationer och registreringar av hasselsnok. Flyttningen av vägen till norr om 
Kungbäck 1:54 kan därmed få förödande konsekvenser för denna spridningskorridor på grund av de 
omfattande markarbetena som kommer att utföras där. 

Yrkande: Att flyttningen av en bit av vägen i norra delen av planområdet utgår och att annan lösning av 
vägdragningen tas fram. 

Kommentar: Flyttningen av vägen till att gå norr om Kungbäck 1:54 är motiverad för att skapa en bättre 
boendemiljö för de berörda fastigheterna. Hasselsnokens spridningsvägar och livsmiljöer i Stensvik har 
kartlagts i hasselsnokskarteringen som hör till planhandlingarna. I karteringen görs bedömningen att den 
nya vägdragningen sannolikt inte kommer leda till att påverkan blir större än vad den är i dagsläget.  

I planen anges en del av Kungbäck 1:19 som parkeringsområde samt natur/park. Jag vill påpeka att 
området är del av vår fastighet och inte ingår i något exploateringsavtal. Vi som ägare har ingen avsikt att 
använda området som allmän parkeringsplats och inte heller att upplåta det till marksamfällighet. Jag 
uppfattar formuleringen som ett övergrepp på vår äganderätt och anser att utpekandet av markområdet 
som parkeringsområde ska tas bort från detaljplanen. 

Kommentar: Regleringen av den berörda delen av Kungbäck 1:19 som parkering är inte ett tvång utan en 
möjlighet som kan nyttjas av fastighetsägarna om de så önskar.  

Formerna för hur detaljplanens allmänna platser ska förvaltas regleras inte i planförslaget utan i 
kommande lantmäteriförrättning. Denna förvaltning kan ske på olika sätt, men skillnaden blir i slutändan 
liten eftersom marken ändå behöver upplåtas för någon form av gemensam skötsel. Det enda sättet att 
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 undvika detta är att inte planlägga de berörda områdena som allmän plats, vilket miljö- och 
byggförvaltningen inte bedömer som lämpligt sett till deras läge och karaktär. 

I planförslaget anges att den nya bebyggelsen ska ”anpassas i höjd till befintlig bebyggelse” och ”utformas 
med hänsyn till bohuslänsk byggnadstradition” (citat). Denna princip följs emellertid inte i detaljplanens 
bestämmelser. 

Stensvik domineras av låga hus. Husen i mitten av dalsänkan är byggda från 1940-talet och framåt. De är 
alla enplanshus med lågt vindsutrymme och en nockhöjd på högst 6 meter. Det finns tre hus på västra 
sidan av vägen som är högre, av 1½-planstyp, eller påbyggt till två plan i ett fall. Endast det senare kan ha 
en nockhöjd överstigande 7 meter. 

De äldsta husen i Stensvik är gamla fiskarstugor och har en nockhöjd på max 6 meter. De är från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. Att i detaljplanen ange att den dominerande hushöjden i Stensvik är 
7,5 meter måste vara felaktigt. Jag vill hävda att den dominerande hushöjden är ca 6 meter, framför allt i 
mitten av dalsänkan där de nya husen är planerade att byggas. 

De nya husen blir enormt stora med byggnadsyta på upptill 220 m2 mot 60-70 m2 för de vanligaste husen i 
Stensvik. Detta gör att befintliga hus kommer att se ut som små uthus i förhållande till det nya. 

Yrkande: Att i planen anges att nya hus ska vara av 1-planstyp och ha en nockhöjd på 6 meter och ha en 
total byggnadsyta på högst 100 m2. 

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att denna typ av bebyggelse kan 
medges i Stensvik. Vissa karaktärsdrag i området har fångats upp i planbestämmelserna i förslaget, som 
t.ex. reglering av sadeltak, fasadmaterial och takmaterial.

Bryggan i Stensvik har funnits sedan före 1920-talet. Den har byggts upp och använts gemensamt av de 
fiskebåtar som hört hemma i Stensvik. Det är angeläget att bryggan fortfarande kan existera gemensamt 
och inte bli ett exploateringsprojekt för vissa fastighetsägare med del i stranden, som anser sig äga 
bryggan. Bryggans landfäste ligger på den gamla vägbanken/lastplatsen tillhörande vägen S:17, som 
gårdsfastigheterna i Stensvik är delägande i. Här finns det anledning att bilda en bryggsamfällighet där 
fastigheterna i Stensvik kan ingå och vara med att använda, underhålla och utveckla den unika träbryggan, 
som borde K-märkas! 

Kommentar: I planförslaget regleras den befintliga bryggan med användningen V1 – Brygga, vilket 
innebär att bryggan får finnas kvar och förnyas. Planförslaget medför inget ytterligare ställningstagande 
om bryggans förvaltning utan denna fråga ligger utanför detaljplanens prövning. 

I Länsstyrelsens karta över strandskyddet i Stensvik syns tydligt en blå/grön linje som visar gränsen för 
100 meter generellt strandskydd. Inom detta område finns det generellt förbud mot ny bebyggelse. Men 
inom detta område har man i detaljplanen placerat 3 nya bostadshus (högra bilden). De tre markerade 
bostadshusen ligger klart innanför 100 meter från stranden och därmed inom generellt strandskydd. Jag 
anser att placeringen av dessa planerade bostadshus strider mot strandskyddsbestämmelserna och att de 
därför ska strykas ur detaljplanen. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen kan inte finna den linje som refereras till bland Länsstyrelsens 
aktuella kartmaterial. Den aktuella linjen tycks illustrera ett generellt avstånd 100 meter från strandkanten, 
men det strandskydd som gäller för Stensvik är geografiskt avgränsat i beslut från Länsstyrelsen den 12 
januari 2016 (511-24149-2016). Beslutet redovisar strandskyddets utbredning på kartor. I 
Stensviksområdet visar beslutet att de aktuella föreslagna bostadshusen inte omfattas av strandskydd. 
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 10. (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19)
Det är alltför stora hushöjder i förhållande till befintliga hus i området. Stensvik domineras av låga hus. 
Nuvarande bebyggelse är enplanshus och med en nockhöjd på högst 6 meter. Det finns tre hus på västra 
sidan av vägen som är högre, av 1½-planstyp med en nockhöjd över 7 meter. Storleken och höjden på de 
nya husen blir skrymmande jämfört med befintlig bebyggelse. Befintliga hus kommer att se ut som små 
dockhus. Hur kan man påstå att bebyggelsen anpassas i höjd till den befintliga byggnationen?

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. Vissa egenskaper i den befintliga bebyggelsen har fångats upp i 
planförslagets planbestämmelser, däribland takutformningen. 

På detaljplanen är det inritat både parkering och stenmur på vår fastighet Kungbäck 1:19. Stenmur och 
parkering ska tas bort från detaljplanen. Hur kan man föreslå att placera stenmur och parkering på annans 
markområde? Parkeringsplatser till sommargäster och badande får utbyggare ordna på sitt eget område. 

Kommentar: Regleringen av den berörda delen av Kungbäck 1:19 som parkering är inte ett tvång utan en 
möjlighet som kan nyttjas av fastighetsägarna om de så önskar. De stenmurar som föreslås är en del av de 
åtgärder som behövs för att säkerställa hasselsnokens livsmiljö och förläggs inom detaljplanens allmänna 
platsmark, som ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning. Eftersom den aktuella marken regleras som 
allmän finns det möjlighet för gemensamhetsanläggningen att genomföra de föreslagna åtgärderna. 

Det har varit trafikmätning 2004 och en i januari 2014. Januari är inte en tid på året som det är mest trafik 
i området. Efter 2014 har det också tillkommit ny bebyggelse i området, vilket gör att trafiken har ökat. Ny 
mätning måste utföras i en sommarperiod, då det är korttidsboende och besökande till bad, fiske och 
båtliv. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att trafiken i Stensviksområdet är ringa, vilket också 
har uttryckts i planbeskrivningen. De flesta av förhållandena i området är lika så som de var år 2004 
inklusive badgäster och antal hus i Stensvik, och de hus som har tillkommit ligger tidigare utmed 
Stensviksvägen. Eftersom Stensvik också ligger väl avskilt från genomfartstrafik och större trafikleder 
bedömer miljö- och byggförvaltningen att det inte finns några ytterligare behov av trafikmätningar. 

11. (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂ -ägare av Kungbäck

1:19)
Förslagen till skydd av hasselsnok har ett alltför snävt perspektiv. Som Naturcentrum framhåller omfattar 
hasselsnokshabitatet inte bara planområdet utan även kringliggande hällmarker. Åtgärder i själva samhället 
har därför begränsat betydelse för artskyddet. Som Naturcentrum skriver följer inte hasselsnoken särskilda 
leder utan rör sig fritt över större områden. Jag föreslår därför att förslaget om stenmurar inte genomförs.

Kommentar: De skyddsåtgärder för hasselsnok som föreslås består av en helhet där planförslagets 
konsekvenser och nödvändiga åtgärder har vägts och konsekvensbedömts. De stenmurar som föreslås är 
en del av denna lösning och bedöms ge önskade resultat genom att de fungerar som ledobjekt för 
hasselsnoken. 

Om byggrätt på min tomt 1:39 inte lämnas önskar jag erhålla kompensation genom byggrätt på 1:40. 
Denna tomt är 2 300 m2 och kan delas i en del som rymmer nuvarande byggnad och en del på minst 1 000 
m2 för en ny byggnad. 

Kommentar: Antalet tomter som kan medges i Stensvik begränsas av vad som är lämpligt sett till 
riksintressen, hasselsnokshabitat och spridningsområden, tomtstorlekar och annat. I planförslaget har 
därmed ett val av var de nya tomerna i området ska placeras varit nödvändigt. Denna placering följer de 
riktlinjer som har angivits av kommunstyrelsen för planarbetet, och miljö- och byggförvaltningen bedömer 
inte att planförslaget tål fler nya tomter utöver dessa. 
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 Som påpekats i tidigare remissvar finns en enig opinion från de boende i Stensvik att nya byggnader 
centralt ska ha en högsta nockhöjd av ca 6 meter i likhet med de äldsta husen i samhället. Att husen ska 
planeras för åretruntboende är inget argument för nuvarande förslag på 7,5 meter. Denna nockhöjd kan 
tillämpas i planområdets västra del där nuvarande bebyggelse har denna nockhöjd.  

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att denna typ av bebyggelse kan 
medges i Stensvik. En nockhöjd på 7,5 meter återfinns på vissa byggnader i området idag, och ger goda 
förutsättningar för flera olika typer av hus som kan nyttjas för åretruntboende. 

12. I
(äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)
Utöver vad som framgår av detaljplanen borde det vara naturligt att bevilja dispens för strandskydd på 
fastigheten Kungbäck 1:19 mellan fastighet Kungbäck 1:122 och 1:108. Det finns redan idag bebyggelse
på den delen av fastigheten Kungbäck 1:19.

Enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet 
beakta endast om det område dispensen avser. Från punkt 1-6 ser vi inga skäl till att strandskyddet på 1:19 
inte skulle kunna upphävas. Ner mot Idefjorden är det branta berg.  

Som det är idag finns det fyra stycken permanentboende. På grund av bostadsbrist bord det vara bättre att 
bygga eventuellt billigare bostäder för att få ett levande samhälle och inte bara sommarbostäder. Närheten 
till Nordby som är en stor arbetsplats är också av betydelse. 

Kommentar: Strandskyddat område får i en detaljplan endast upphävas om det finns särskilda skäl för det enligt 
pkt 1-6 i 18 c § Miljöbalken. Ett upphävande är en åtgärd som ska genomföras restriktivt i vissa fall 
och inte något som ska göras generellt så snart skälen möjligen kan tillämpas. I fallet för Kungbäck 1:19 
gör miljö- och byggförvaltningen också bedömningen att endast en liten del av fastigheten är 
ianspråktagen av det befintliga förrådshuset och att fastigheten till största delen är obebyggd. 

Utöver de begränsningar som kommer av strandskyddet är en inte förtätning norr om Stensviksvägen på 
Kungbäck 1:19 en typ av exploatering som stämmer överens med kommunens utvecklingsplaner för 
området. Det innebär inte att en sådan exploatering hade varit omöjlig, men när olika projektidéer står 
mot varandra måste någon få företräde över den andra. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har genom 
sina beslut om fördjupad översiktsplan och planuppdrag tagit ställning för den inriktning som det nuvarande 
planförslaget har. 

Vi godkänner ingen ny vägsträckning över Kungbäck 1:19. Det naturliga borde vara att vägen dras från hamnen 
förbi fastigheten Kungbäck 1:37 och Kungbäck 1:38. Då blir det ingen genomfart i Stensvik och gamla vägen 
kan användas av boende. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en ny vägsträckning längs Kungbäck 1:37 och 
1:38 innebär en onödig naturpåverkan sett till hur ringa trafiken genom Stensvik är. Att både bygga en ny 
väg och låta den gamla ligga kvar är dessutom en onödigt dyr och ineffektiv användning av marken i 
området. 

De senaste 40-50 åren har stora delar av Stensvik varit bilparkeringsutrymme som både Strömstads 
kommun och de boende känner till. Anser att det vore mer miljövänligt med bostadshus på tomterna. 

Kommentar: Planförslagets miljöpåverkan har studerats i den miljökonsekvensbeskrivning som hör till 
detaljplanen. Vilken markanvändning som innebär störst miljöpåverkan innebär bland annat vilka 
skyddsåtgärder som vidtas och kan inte enkelt sägas vara bättre för den ena eller andra kategorin. 
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 13.  (ägare av Kungbäck 1:37) och  (ägare av Kungbäck
1:45)
I konsekvensbeskrivningen har det påvisats möjlighet till förekomst av hasselsnok i planområdet samt att
delar av planområdet är bra habitat för hasselsnok. Man har identifierat möjliga övervintringsplatser för de 
eventuella hasselsnokarna i en dekorationsmur på gräsmattan i trädgården till 1:37 samt i stengrunden till
en komplementbyggnad.

Stora natur- och tomtarealer på 1:37 har redan markerats som naturmark på grund av att det där finns bra 
boplatser för eventuell förekomst av hasselsnok, med stora och långa stenrösen som definitivt skulle 
kunna tjäna som övervintringsplatser (till skillnad från trädgårdsmuren som jag byggt själv så där vet jag att 
det inte finns några håligheter för ormar att krypa in i). 

I denna version av planbeskrivningen har dessutom i stort sett hela kvarvarande bostadsarean på 
fastigheten 1:37 belagts med prickmarkering och styckningsförbud. Även om jag personligen starkt tvivlar 
på existensen av hasselsnok i området då vi bott på fastigheten i 45 år och aldrig sett någon, så är jag 
absolut för att skydda hotade arter där så behövs. Att utöver redan naturmarkerade områden runt de 
öppna trädgårdsytorna belägga all bostadsmark på fastigheten med dessa restriktioner för all framtid kan 
inte vara rimligt. 

Jag menar därför att prickning och styckningsförbud av 1:37 ska tas bort (viss prickning i paritet med 
tidigare planförslag kan vara kvar). Alla tidigare inlagda restriktioner och åtgärder bör absolut vara 
tillräckliga. 

Kommentar: Avgränsningen av den mark som regleras som bostad respektive natur för Kungbäck 1:37 
utgår huvudsakligen från en bedömning av vad som tillhör bostadens tomtplats och vad som är 
allmäntillgänglig naturmark. Detta går igen i hur strandskyddet utbreder sig över fastigheten. 
Hasselsnokens förekomst i området är därmed inte avgörande för hur användningen av denna mark har 
reglerats. 

Förekomsten av hasselsnok i Stensvik är konstaterad genom fynd av arten. Lämpliga övervintringsplatser 
har kartlagts av sakkunniga på plats och bland dem ingår den aktuella muren och husgrunden på 
Kungbäck 1:37. Det är därför av stor vikt att dessa objekt skyddas så bra som möjligt i planförslaget. Det 
kan dock vara möjligt att reglera detta på andra sätt än i samrådsförslaget, vilket ska studeras närmare inför 
granskningsskedet. 

Motivet till att inte tillåta avstyckning av ytterligare tomter från Kungbäck 1:37 grundar sig i en bedömning 
att de största gamla gårdstomterna i området inte bör delas. Detta kan däremot komma att regleras med 
andra typer av planbestämmelser i granskningsförslaget än fastighetsindelningsbestämmelser. 

Att delar av 1:37 avsätts till väg är helt förståeligt. Däremot har planförslaget även tagit höjd för en 
gångbana på insidan av den befintliga vägen. Gångbanor är generellt bra trots att det förstås inte behövs 
någon på denna väg med så lite trafik, några enstaka bilar per dag under merparten av året. 

Det går inte heller att realisera en gångbana som kan ansluta till fortsättningen av vägen längre österut i 
brist på plats utan stora ingrep. Att förlägga gångbanan där den är inritad medför att befintligt dike, mur 
och existerande träd på 1:37 måste tas bort helt i onödan. Dessutom finns gatubelysning installerad på 
insidan. En förberedelse för en framtida gångväg bör, om den över huvud taget behövs, inte läggas på 
delar av 1:37 utan på utsidan av (söder om) den befintliga vägen. 

Kommentar: Gångbanans läge ska studeras närmare. Att förlägga gångbanan på sydsidan av vägen innebär 
dock också svårigheter eftersom terrängen sluttar mot havet. 

Den gamla bruksvägen bör som det står i planbeskrivningen fortsätta användas för detta ändamål och inte 
beläggas med annat än det är idag. Att den ska flyttas något österut är också godtagbart men exakt var den 
ska gå kan inte avgöras innan mer detaljerad uppmätning har gjorts och bör vara upp till berörda 
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 markägare på vardera sida om bruksvägen att placera där den passar bäst. Den mark som då blir aktuell är 
den som ska upplåtas. Funktionen kommer fortfarande vara densamma. 

Kommentar: I en detaljplan måste gränserna mellan allmän platsmark (som t.ex. gångvägen) och 
kvartersmark (som t.ex. bostadstomterna) bestämmas. Det går därmed inte att avvakta med att bestämma 
bruksvägens nya läge till ett senare skede än i planprocessen. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
den rimligaste lösningen är att vägen dras på den västra sidan om björkallén, och eftersom träden är 
inmätta finns det ett bra kartunderlag för att rita ut bruksvägens nya läge i planförslaget. 

I planbeskrivningen på s. 10 står att smedjan är kafé och utställningslokal. Smedjan är konstaterat inte en 
sjöbod och något kafé har det inte varit där på över 17 år. Det bör stå ”tre sjöbodar och en 
verksamhetslokal, ”Smedjan”, som tidigare använts som kafé och utställningslokal”. 

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna. 

På s. 11 i planbeskrivningen beskrivs den tidigare restaureringen av smedjan. Om det ska skrivas något om 
det överhuvudtaget så är det inte mer än rätt att det står att sjöboden och barkeriet har behållit sitt 
omålade ursprungliga utseende tack vare den upprustning som genomfördes av fastighetsägaren, delvis 
med stöd av antikvariska medel och länsmuseet 1995. 

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna. 

14(ägare av Kungbäck 1:38)
Användningen av bruksvägen (gc-vägen) har ökat betydligt efter nybyggnationerna öster om Stensvik de 
senaste åren. Vägen används främst av gående till och från stranden och hamnen, samt som
promenadstråk. Bruksvägen i nordlig ände börjar precis vid fastighetens (1:38) gårdsplan. Med den ökade 
användningen av bruksvägen vore det rimligare att vägen skjuts i nordvästlig riktning bort från 1:38.

Västligt gräns för 1:38 ska följa bergskanten som löper längs med bruksvägen. Nu har gränsen dragits en 
bit upp i berget vilket den inte har gjort tidigare. Detta påverkar bland annat trädgården och odlingar och 
motivet för ändringen har inte redovisats. 

Kommentar: Planbeskrivningen ska justeras enligt synpunkterna. 

Idag finns en grävd brunn på gärdet som kommer att exploateras. Denna används alltjämt. Brunnen 
kommer att försvinna i samband med exploateringen. Som ersättning för denna källa yrkar jag om att få 
lösa in samfällighet S:25, en brunn strax norr om 1:38. 

Kommentar: Eftersom Kungbäck 1:38 är ansluten till det kommunala färskvattennätet behövs ingen 
brunn som ersättning för den brunn som försvinner i och med exploateringen. Även brunnen inom 
samfälligheten S:25 kan komma att påverkas av exploateringen. Eventuella ersättningsfrågor för förlusten 
av brunnen blir därmed ekonomiska och regleras av Lantmäteriet i kommande lantmäteriförrättning. 

15.  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och  (½-ägare av Kungbäck 

1:54)
I planbeskrivningen står det att kostnaden för vägflytten i norr ska fördelas enligt fastigheternas nytta och
att detta prövas i kommande lantmäteriförrättning. Vi utgår från att detta betyder att exploatören och
därmed de nya fastigheter som tillkommer genom detaljplanen får ta hela kostnaden för flytt av vägen.
Dessa fastigheter skulle inte vara möjliga att uppföra utan att vägen flyttas och därmed som vi ser det hela 
nyttan av den nya vägdragningen.

För vår del blir konsekvensen av vägflytten att vår tomt krymper rejält. Nuvarande bredd på vägen som 
går över vår tomt är 3,2 meter. Den nya vägdragningen kommer som vi förstår det av samrådshandlingen 
att vara nästan dubbelt så bred, nästan 6 meter (och totalt ta ca 140 m2 av vår tomt i anspråk jämfört med 
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 nuvarande ca 77 m2). Förutom att den ändrade vägdragningen krymper vår tomt innebär den också att en 
gäststuga måste flyttas närmare huvudhuset, ett gammalt uthus som stått där sedan i början av förra seklet 
kommer att behöva rivas samt en djupborrad brunn måste tas bort. Vi förutsätter att vi kommer att 
ersättas för detta i lantmäteriförrättningen. 

Kommentar: Kostnader och ersättning för flytt av vägen regleras i kommande Lantmäteriförrättning och 
miljö- och byggförvaltningen har i och med detta inte möjlighet att uttala sig om utfallet av denna. Vad 
som generellt kan sägas är att de ekonomiska konsekvenserna kan delas upp i två kategorier – kostnad för 
utförandet av vägen (nyanläggning och rivning av befintlig vägbana) och förändringen i fastighetsvärde.  

Kostnaden för utförande ska fördelas enligt dem som får nyttan. Miljö- och byggförvaltningens 
bedömning är att det i huvudsak är de nya tomterna i Stensvik som får nytta av den flyttade vägen. Det 
finns möjlighet för Lantmäteriet att besluta att Kungbäck 1:54 ska stå för en andel av kostnaden för 
utförandet eller att kostnaden exempelvis ska bäras helt och hållet av de nya tomterna. 

Förändringen i fastighetsvärde för Kungbäck 1:54 utgår från en objektiv värdering, men utgångspunkten i 
denna typ av Lantmäteriförrättning är att fastigheten inte ska lida någon skada. Konsekvenser för 
befintliga byggnader kan hanteras av Lantmäteriet i denna förrättning om parterna inte har kommit 
överens om något annat. 

Därutöver kommer vår fastighet att påverkas negativt genom att den fantastiska utsikt vi idag har från 
stora delar av vår tomt försvinna eller åtminstone reduceras kraftigt av den planerade nybyggnationen. 

Kommentar: Vid förtätning av ett område är det ofta ofrånkomligt att utsikten påverkas. Generellt är det 
svårt att upprätthålla havsutsikt allt eftersom avståndet till havet ökar, och den förväntan på bibehållen 
utsikt som kan sällas avtar också med detta avstånd. Eftersom fastigheten Kungbäck 1:54 ligger närmare 
400 meter från havet bedömer miljö- och byggförvaltningen att det möjliga hänsynstagandet till 
havsutsikten är begränsat. 

I detaljplanen tillåts en byggnadsarea på 220 m2 och en nockhöjd på 7,5 m. En mätning vi gjort visar att 
genomsnittlig nockhöjd på befintliga bostadshus i Stensvik idag är cirka 6 meter. Vidare har de högsta 
husen i Stensvik idag (de 40-talshus som kan nå upp till den tillåtna nockhöjden som föreslås i 
detaljplanen) en byggnadsarea på ca 70 m2. Detta betyder att de befintliga högsta husen i Stensvik ändå 
bara har en byggnadsarea som motsvarar mindre än hälften av den som kommer tillåtas för nybyggnation 
om detaljplanen går igenom. Det är svårt att se hur det överensstämmer med skrivningen i 
samrådshandlingen om ”hänsyn till Bohuslänsk byggnadstradition och befintlig bebyggelse”. Snarare 
skulle det bli absurda proportioner mellan gammal och ny bebyggelse om denna storlek på hus tillåts. Att 
hus av denna storlek tillåts är inte i linje med en traditionell bebyggelse i kustområdet är också något 
kommunen själv tidigare påpekat i redogörelse för programsamråd från maj 2013. 

Kommentar: De egenskaper ur Bohuslänsk byggtradition som fångas upp i planförslaget är bestämmelser 
om takutformning, takmaterial, fasadmaterial och liknande. Den storlek och höjd på hus som medges i 
planförslaget stämmer överens med utgångspunkterna i planuppdraget och den volym som oftast medges 
för enfamiljshus av åretruntstandard. Att det kommer att vara en skillnad mellan den nya och äldre 
bebyggelsen i Stensvik är helt klart fallet, men miljö- och byggförvaltningen bedömer att 
bebyggelsestrukturen i Stensvik är så pass blandad att detta kan tolereras. 

16.  (ägare av Kungbäck 1:53)
Kommunens handläggare har i telefonsamtal bekräftat att den nya vägen på översidan av tomten inte går 
in på deras fastighet. Vi ber om att kommunen besiktar området så att de 100 år gamla grindstolparna inte 
blir förstörda.

Kommentar: Grindstolparnas läge ska kontrolleras inför granskningsskedet för att säkerställa att de inte 
påverkas av byggnationen av vägen. 
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 I Stensviksområdet har många norrmän sommarstugor. Som det är känt är det inte möjligt för norrmän att 
resa till Sverige under Coronapandemin. Vi tycker det är konstigt att kommunen i dessa tider går fram 
med detaljplanen utan att vi kan besöka området. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen anser att det är angeläget att planarbetet kan fortsätta i den 
mån det är möjligt. Eftersom planförslaget till stor del liknar det förslag som redan varit utsänt för samråd 
och granskning under det förra planarbetet och de flesta av fastighetsägarna bör vara väl bekanta med 
omgivningen anser miljö- och byggförvaltningen att det är rimligt att arbeta vidare med detaljplanen. 

Vi förutsätter att den nya vägen inte medför ökat dagvatten till vår fastighet. Vem ansvarar för att beräkna 
dagvatten för en ny väg? Markförhållandena i området är mycket svåra, se tidigare undersökningar av 
kommunen. 

Kommentar: En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram till samrådsskedet för att studera hur 
dagvattnet från området kan avledas. I detta inledande skede har inga svårigheter att avleda dagvattnet 
konstaterats. Det slutliga ansvaret för att avleda dagvattnet åligger den som projekterar, bygger och i 
slutändan förvaltar den nya vägen. En mer utförlig hantering av vägens dagvattenavrinning bör studeras i 
samband med projekteringen av vägen. 

Fastigheten har också ett borrhål som ligger i detta område och som inte får förstöras. Vi rekommenderar 
ett möte på fastigheten snarast. 

Kommentar: Fastighetsägarna kommer att kontaktas innan granskningen och om det behövs ska även 
platsbesök ske. 

17.  (ägare av Kungbäck 1:42)
I detaljplanen är det skrivet att delar av S:27 ska ingå i Kungbäck 1:75 och Kungbäck 1:37 med mera. På 
sammanträdet med Lantmäteriet 2018-05-25 blev nära alla förslag om överföring av samfälligheter till
1:147 avvisade. Med bakgrund mot detta menar jag att man inte utan vidare kan inkludera delar av 
samfälligheter på de privata fastigheterna. I planbeskrivningen står det: ”I söder läggs denna väg om till ett 
östligare läge, öster om befintlig björkallé, i avsikt att skapa större tomter och därmed glesare bebyggelse”.

Vid flyttning av gång- och cykelvägen till andra sidan allén bör man kunna kombinera detta med 
utfart/åtkomst till de två nya husen. På möte med Strömstads kommun i augusti 2019 blev vi informerade 
att det var fullt möjligt att lägga åtkomst/utfart till de två fastigheterna (1:75 och 1:37) längs björkallén. 
Det mest rationella är då att lägga åtkomsten till de två nya husen i samma sträckning. Detta tar också till 
vara på miljön på bästa sätt och man slipper ytterligare ingrepp i naturen för att bygga en ny väg. Jag ställer 
mig positiv till omläggningen av S:27 om sträckningen också kan nyttjas som åtkomst/utfart för de två 
nedanliggande fastigheterna som i alternativ 3. 

Den planlagda åtkomsten till fastigheterna Kungbäck 1:75 och 1:37 är planlagt över samfälligheten 
Kungbäck S:28.  

Enligt vad jag har förstått är S:28 en rätt till åtkomst till en brunn (S:26) som var gemensam för flera 
fastigheter i Stensvik i äldre dagar (innan kommunalt vatten blev tillgängligt). Denna rätt har varit en stig 
bort till brunnen och S:28 har aldrig använts som bilväg. Detta framgår på flygfoton från 1960 och fram 
till idag. På bilder från nyare tid syns att S:28 inte är i bruk. 

Både ägaren av 1:75 och en bekant som är uppvuxen i området har bekräftat att S:28 aldrig har varit 
bilväg. Min bekant har tillbringat stora delar av sin uppväxt och barndom i området. Ägaren av 1:75 
bekräftade det samma i ett möte vi hade i augusti 2019. 

Att anlägga en bilväg inom Kungbäck S:28 medför att gården för 1:42 blir delad. På denna gård leker barn 
i åldern ett år och uppåt och detta kommer vara fallet i många år framöver. Tidigare i planprocessen har 
stor vikt lagts vid att man ska bevara de gårdar som finns i området för att bevara Stensviks själ. 
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 Bakgrunden till att Stensviksvägen ska läggas om vid fastigheterna Kungbäck 1:43, 1:44 och 1:54, där ny 
väg läggs utanför tomterna, är för att undvika att tomterna blir delade. Jag har full förståelse för 
omläggningen av vägen, så att man tar till vara på dessa fastigheters intressen, men jag förutsätter då att 
samma hänsyn tas till gården på Kungbäck 1:42. 

Vidare vill jag också belysa belastningen vid ökad trafik på Stensviksvägen. Man bör då ta i beaktning att 
det kommer att bli ytterligare ökning i trafiken med ytterligare byggnation i både Stensvik och Kungsvik. 
Vid ökad trafik bör det ingå att ha så få utfarter som möjligt till Stensviksvägen. För att tillgodose detta 
bör man nyttja existerande vägar, antingen vid ovansidan av 1:42 eller den nya vägen vid 1:75 som åtkomst 
till 1:75 och 1:37. Om man utnyttjar någon av dessa vägar blir det enklare åtkomst både för renovation, 
räddningstjänst, större transporter och liknande. 

Enligt vad jag har förstått finns det flera alternativ för åtkomst till dessa två fastigheter, som både 
reducerar antalet trafikfarliga utgifter och som tar till vara på miljön bättre än vad det befintliga förslaget 
gör. Jag har skicket med fyra alternativ som visar hur det bör vara fullt möjligt att ordna åtkomst till de två 
fastigheterna (1:75 och 1:37). 

Kommentar: Samfälligheten Kungbäck S:28 är bildad genom en hemmansklyvning år 1914. Av 
hemmansklyvningen framgår att samfälligheten bildades som en väg för att binda samman 
samfälligheterna S:17 och S:27 (Stensviksvägen och traktorstigen) och som åtkomst för brunnen S:26. Det 
anges inget om biltrafik i förrättningen men år 1914 kan den absolut ha förväntats vara mycket begränsad. 

Oavsett hur marken har använts historiskt finns det en rätt till väg i samfällighetens nuvarande läge. Vid 
planläggningen av en tillfart till 1:75 och de två andra föreslagna bostadstomterna har flera olika alternativ 
studerats. Den utformning som nu föreslås stämmer dock överens med kommunstyrelsens 
utgångspunkter för planarbetet och miljö- och byggförvaltningen bedömer att det är ett möjligt sätt att 
lösa tillfarten till fastigheterna. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att vägen genom de två delarna på Kungbäck 1:42 innebär en 
mindre negativ påverkan än vägen i den norra delen av planområdet. På Stensviksvägen går all trafik till 
samhället, badstranden och bryggan, medan vägen som korsar Kungbäck 1:42 är en återvändsgata som 
endast behöver användas av de tre tomter som ligger öster om 1:42. 

Vad gäller regleringen av mark till Kungbäck 1:75 är det fråga om två olika slags frågor, där det tidigare 
ärendet gällande 1:147 skedde utan stöd av en gällande detaljplan. När en ny detaljplan tas fram, som i 
detta fall, finns större möjligheter att reglera vad marken ska användas till och fastighetsbildningen som 
sker senare blir en konsekvens av planens genomförande. Skiftet av mark mellan Kungbäck 1:75 och S:28 
är ett tydligt exempel på detta där funktionen upprätthålls även med förändrade fastighetsgränser. 

Vidare framgår det av planarbetet att delar av Stensviksvägen ska breddas. Från det jag kan utläsa i 
förslaget ska delar av min fastighet (nedersta delen) gå till breddning av vägen. Kungbäck 1:42 är väldigt 
smal på nedersta delen och en sådan breddning tar en väsentlig del av tomtarean för den nedersta delen av 
min tomt. Detta reducerar både värdet och möjligheten att använda det delområdet. Med bakgrund mot 
detta motsätter jag mig en sådan breddning av Stensviksvägen. 

Kommentar: Ingen breddning av Stensviksvägen är planerad i den södra delen av planområdet. Däremot 
ligger en del av den befintliga vägbanan på mark som tillhör Kungbäck 1:42 och denna mark föreslås i 
planförslaget bli reglerad som gata. Denna reglering innebär alltså ingen förändring av den mark som 
nyttjas av Kungbäck 1:42 eftersom den nya användningsgränsen mellan väg och bostad har ritats ut längs 
befintligt staket. 

Vidare anser jag att detaljplanen ska ta hänsyn till hur ny bebyggelse placeras så att befintliga hus inte får 
försämrad utsikt, solförhållanden och så vidare. Jag tänker då särskilt på Kungbäck 1:80. 
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 Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detaljplanen tar skälig hänsyn till utsikts- och 
solförhållanden. Berörda sakägare som har synpunkter på förslaget har också möjlighet att yttra sig kring 
hur de upplever att de påverkas. 

18.  (ägare av Kungbäck

1:77)
Vi vill understryka vikten av att byggnation ej borde tillåtas över 6,5 meter i nockhöjd. Vidare bör 
marknivåanpassning endast tillåtas till 0-0,5 meter. Det skulle möjliggöra mindre påverkan på utsikt för 
befintliga fastighetsägare.

Kommentar: Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. En nockhöjd på 7,5 meter återfinns på vissa byggnader i området idag, 
och ger goda förutsättningar för flera olika typer av hus som kan nyttjas för åretruntboende.  

Att endast tillåta 0,5 meters förändring i marknivån innebär stora risker att den nya bebyggelsen blir svår 
att få till eftersom bestämmelsen utgår från markens höjd vid varje enskilt punkt. Eftersom Stensvik är 
relativt flackt bedömer miljö- och byggförvaltningen också att det är osannolikt att fastighetsägare skulle 
vilja göra större uppfyllnader för att få till bättre havsutsikt. Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför 
att en bestämmelse om förändring av marknivån är onödig och att de generella bestämmelserna om 
allmänna hänsynstaganden vid byggnation som finns i 2 kap. PBL är tillräckliga för att förhindra onödiga 
och orimliga markåtgärder. 

I övrigt så kan vi konstatera att det har varit en lång och utdragen process kring detta planarbete. Vore bra 
om vi äntligen kan nå ett avslut och få besked på huruvida en förtätning av Stensvik ska ske eller ej i 
framtiden. I grund är vi positiva till planens framställning.  

Vägdragningen md fortsatt dragning av trafik i ytterkanten av bostadsområdet förefaller logiskt och sund 
ur ett vandringsperspektiv genom området. Det innebär att det i sak inte medför nåra förändringar utifrån 
rådande vägsträckning som varit i snart 100 år. Vidare har ett antal vägbulor nu skapats vilket har gjort att 
trafiken har dämpats till antal och i fart. 

Vad avser förekomst av hasselsnok kan vi bara konstatera att det verkar finnas sådan i området och den 
förefaller röra sig över ett stort område. Vi har vid flertal tillfällen observerat snok ringlande över vår tomt 
1:77 och ned i vegetationen runtomkring. Huruvida dessa intressen är beaktade låter vi bedömas av annan 
myndighet eller verk. Ställer oss dock frågande till huruvida det ligger i kommunens intresse att driva de 
avsedda områden som ska agera som fristad för hasselsnoken. Det är dock förvisso ett beslut som vi antar 
ha varit förankrat hos lokala politiker. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. I det nu aktuella planförslaget har de åtgärder som valts för 
hasselsnoken utformats så att de inte ska kräva någon skötsel, vilket innebär att kommunen inte behöver 
driva eller sköta om de avsedda områdena. Den naturmark som åtgärderna placeras inom är istället tänkt 
att förvaltas av en gemensamhetsanläggning där fastighetsägarna i Stensvik deltar. 

19. (ägare av Kungbäck 1:80) 
För att uppfylla att utsiktsförhållandena från befintliga fastigheter påverkas så lite som möjligt är det i 
plankartan markerat områden där byggnader inte får uppföras. I planbeskrivningen anges att nya tomter i 
södra delen av planområdet förses med prickmark och korsprickad mark för att styra placeringen av nya 
hus för att skapa ett siktstråk för bakomliggande fastigheter.

Denna intention borde fullföljas hela vägen. När det placeras ett hus mitt i ett siktstråk kan det väl inte 
kallas för siktstråk? Vi kräver att planen ändras och att siktstråket inte stoppar vid fastigheten 1:75. 
Området som är markerat med rött på bild 2 (bifogat i yttrandet) borde prickmarkeras. I dagens förslag 
blir vi av med cirka 80 % av utsikten. Här borde kommunen se till att det blir som mest 50 %. Dagens 
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 plan strider både mot kommunens FÖP och den uttalade målsättningen i planbeskrivningen att 
prickmarkera för att skapa utsikt. 

Illustrationen av utsiktspåverkan från fastigheten i planbeskrivningen ser ut att vara fel. Den illustrerade 
byggnationen upptar inte hela byggrätten, så utsiktspåverkan ser ut som om den är mindre än 
planförslagets konsekvens. Här behövs det nya illustrationer som visar korrekt påverkan utifrån 
fastighetsgränser och prickmark. 

En byggnation på Kungbäck 1:75 tar mycket av havsutsikten från många av fastigheterna i området. 
Huvudbyggnaden på fastigheten borde läggas i nord-sydlig riktning. Det är svårt att förstå varför 
fastigheten som exploatören själv ska bygga på inte har fått några restriktioner om nord-sydlig riktning. 
Här har kommunen först motiverat placeringen med att fastigheten ligger lågt i terrängen och inte tar 
utsikt. Detta har man backat ifrån efter att fotomontage togs fram. Efter det har vi fått motivet att tomten 
är för liten för att lägga huset i nord-sydlig riktning. Detta stämmer inte heller då fastigheten nu är 
utvidgad både öster- och norröver (tomten har gjorts bredare då gång- och cykelvägen flyttas till ett 
östligare läge). 

Det ger många positiva effekter från hela området om fastigheten 1:75 läggs i nord-sydlig riktning. Det blir 
bredare siktstråk mot havet för många fastigheter, och intryck av glesare bebyggelse från havet, badplatsen 
och stora delar av planområdet. 

Idag består området mitt i planområdet av låga fritidshus. Det bör inte tillåtas 7,5 meter höga hus mitt i 
planområdet. Kommunen motiverar höjden med att det finns höga hus i Stensvik idag. De höga husen 
ligger i dag i ytterkant. Här borde man behålla bebyggelsestrukturen som idag och tillåta höga hus i 
ytterområdet och låga hus mitt i planområdet. 

Detta ger ett glesare intryck för hela Stensvik. Det bidrar till att flera fastigheter behåller utsikten. Från 
havet är detta mer arkitektoniskt korrekt och ger ett bättre intryck av hela området. 

Kommentar: Illustrationen i planbeskrivningen ska revideras så att den visar påverkan enligt plankartans 
bestämmelser. Enligt miljö- och byggförvaltningens bedömning kommer byggnaden på Kungbäck 1:75 
endast att uppta en mindre del av blickfånget jämfört med resten av havsutsikten. Sett till denna påverkan, 
samt avståndet och antalet tomter mellan Kungbäck 1:80 och havet, bedömer inte miljö- och 
byggförvaltningen att påverkan är så pass betydande att det är rimligt att styra byggnadernas placering på 
Kungbäck 1:75. 

I MKB:n omnämns inte en faktor som påverkar trafiken i stor grad. Vi upplever att när parkeringen för 
badplatsen är full, så är det en mycket stor ökning av trafik med bilar som letar efter parkering. Nu när alla 
parkeringsplatser tas i anspråk medför detta betydlig trafik och då särskilt på småvägarna. Varför är inte 
detta problem beskrivet i MKB:n? Ökad trafik på stickvägarna kan medföra större risk för fler överkörda 
hasselsnokar. Vi menar att det behöver sökas en dispens från artskyddet. Vi önskar också att kommunen 
tar fram en plan för hur man ska undvika en massa trafik på stickvägarna, nu när alla parkeringsplatser för 
badet tas i anspråk. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppdateras med en beskrivning av trafikens påverkan på 
området. Kommunstyrelsen bedömer dock de totala förändringarna i trafikmängd som ringa. 

20. (ägare av Kungbäck 1:85)
Strömstad kommun påstår sig vara en miljökommun som ska ta hänsyn till kultur och ta till vara på 
miljöer för utrotningshotade arter i vår fauna.

Är det miljövänligt att planlägga för ökad bebyggelse i Stensvik? Alla som ska dit måste använda privat bil, 
det finns ingen kollektivtrafik dit. Alla måste använda bil när de ska åka och handla. Detta ger ökad trafik 
på de smala och dåliga vägarna ut till Stensvik. Ökad användning av bilar ökar också risken för att den 
utrotningshotade hasselsnoken kan bli överkörd när den eventuellt korsar vägen. Jag ser i rapporten från 
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 Naturcentrum att det har rapporterats en trafikdöd hasselsnok vid vägen i detaljplanens norra del 
sommaren 2019. 

Det har byggts och planlagts för många hus på Hogdalsnäset de senaste 10 åren. Det är väl av riksintresse 
att spara yttre delen av Stensvik för ny bebyggelse, så att yngre generationer kan se och uppleva hur ett 
litet Bohuslänskt fiskesamhälle såg ut. Detta har väl ett stort kulturvärde. 

Kommentar: Majoriteten av den bostadsbebyggelse som föreslås i kommunens översiktsplan är 
koncentrerat till Strömstad tätort med omnejd. Strömstads kommun har dock som målsättning att även 
landsbygden utanför tätorten ska kunna växa där det är möjligt och anser att Stensvik är en av dessa 
platser där detta kan ske. En förtätning av samhället har mot denna bakgrund funnits med som förslag i 
kommunens översiktsplanering sedan ett flertal år tillbaka. 

Förändringen i trafikmängd i Stensvik bedöms bli ringa eftersom området ligger långt ut i trafiksystemet 
med små trafikmängder, och den tillkommande exploateringen endast består av 19 bostadstomter. 

I planen föreslås flera skyddsåtgärder för att trygga hasselsnokens livsmiljö som t.ex. stenmurar och 
stenrösen. Att etablera flera hundra meter med stenmur som inte hör till området ödelägger den 
ursprungliga kulturmiljön som vi har i Stensvik. 

Är vi säkra på att dessa säkerhetsåtgärder för hasselsnoken fungerar? Jag tycker det verkar väldigt osäkert. 
Är det ett miljöbrott att göra sådana ingrepp i en sådan känslig fauna? 

Är rapporten som Naturcentrum har tagit fram till Strömstad Boligutveckling giltig? Borde inte en sådan 
rapport vara kvalitetssäkrad från en tredje instans och inte vara beställd av en exploatör. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer att stenmurar kan ge estetiska kvaliteter till området 
och stämmer väl överens med dess kulturhistoriska bakgrund. Stenmurar har traditionellt byggts i liknande 
miljöer och det finns flera sådana i närområdet, bland annat utmed Stensviksvägen. 

De förslag till åtgärder som har tagits fram för att värna om hasselsnoken har utformats av sakkunniga 
experter på Naturcentrum. Dessa förslag har granskats under planprocessen av kommunens miljö- och 
byggförvaltning och av Länsstyrelsen. Vilken part som har beställt utredningsarbetet saknar därmed vikt. 

När det gäller bebyggelse är det föreslaget stora tvåplanshus med en nockhöjd på 7,5 meter. Det förstör all 
min havsutsikt som jag har idag. Jag ber om att kommunen bara tillåter enplanshus där befintlig 
bebyggelse riskerar att bli av med havsutsikten. Kommunen borde också reglera placeringen av de nya 
husen på respektive tomter, så att de blir placerade så att utsikten för befintlig bebyggelse blir så lite 
påverkad som möjligt. 

Kommentar: I planförslaget har bebyggelsens storlek och placering reglerats där det har bedömts som 
lämpligt för att upprätthålla vissa siktstråk. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att de regleringar som 
gjorts av husnockens riktning sannolikt har en större påverkan på havsutsikten i området än byggnadernas 
höjder sett till den flacka terrängen.  

Den bebyggelse som föreslås stämmer överens med de utgångspunkter som har angivits av 
kommunstyrelsen för planarbetet. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att denna typ av bebyggelse kan 
medges i Stensvik. Miljö- och byggförvaltningen bedömer också att förväntan på hur mycket havsutsikt 
som ska bevaras bör avta allt eftersom avståndet från havet ökar, vilket i fallet för Kungbäck 1:85 
överstiger 300 meter. 

Varför är det skillnad på byggnadsarean för t.ex. 1:85 där det är max 180 m2 och byggnadsarean för min 
granntomt 1:42 som får en byggnadsarea på 220 m2? 
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 Kommentar: En av utgångspunkterna i planarbetet har varit att den större exploateringen ska medges 
inom de större fastigheterna. Denna bestämmelse ska ses över för att säkerställa att intentionen har 
fångats upp på plankartan. 

21. Kungbäck GA:2, Stensvik-Kongbäck vägsamfällighet
Vi noterar att på sida 26 i planbeskrivningen sägs att den ändrade vägdragningen är en förutsättning för
detaljplanen. Men i förteckningen över fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter och
samfälligheterna S:1-S:27 i Stensvik finns inte vägsamfälligheten nämnd. Att flytta en väg bör väl få både
rättsliga och ekonomiska konsekvenser för detaljplanen?

Kommentar: Tabellen över planförslagets konsekvenser i planbeskrivningen redovisar förslagets 
konsekvenser för fastigheter, marksamfälligheter och servitut. Vägsamfälligheten Kungbäck GA:2 är en 
gemensamhetsanläggning. Konsekvenserna för gemensamhetsanläggningar beskrivs istället på sida 26 i 
samrådsförslaget. 

22. Kungsviks Hamnförening, styrelsen
Sedan trafikutredningen från 2014-04-10 utfördes har det tillkommit cirka 75 hus i närområdet som
medför att många besökande bilar cirkulerar i området. Utfarten mot Stensvik över Kungbäck 1:42 bör
ansluta till redan befintlig utfart. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör man sträva efter att ha så få utfarter som
möjligt.

För information vill vi nämna att det inte finns några lediga båtplatser i hamnen inom överskådlig tid. Vi 
har kölista och eventuella lediga platser går i första hand till fastboende mantalsskrivna i kommunen. 

Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att trafiken i Stensvik har förändrats betydligt 
sedan den tidigare trafikutredningen togs fram. Den bebyggelse som tillkommit i närområde ligger innan 
Stensvik och andelen fordon som fortsätter ut i samhället utan att ha detta som målpunkt bör vara ringa. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer vidare att den föreslagna lösningen trafiklösningen för 
Kungbäck 1:42 är acceptabel eftersom trafikmängderna i området är mycket begränsade. 

I övrigt noterar miljö- och byggförvaltningen hamnföreningens synpunkter. 

Sammanfattning 
Under samrådet har den vanligast återkommande synpunkten varit att detaljplanen medger en 
bebyggelsetyp som inte passar in i Stensvik. Ett flertal berörda fastighetsägare anser att den föreslagna 
bebyggelsen är för stor i yta och byggnadshöjd och att den skiljer sig för mycket jämfört med den 
befintliga bebyggelsen. 

Flera synpunkter har också berörd planförslagets påverkan på hasselsnokens livsmiljö. Dessa åsikter har 
bland annat bestått av ett ifrågasättande av om kommunen valt rätt skyddsåtgärder, att dessa 
skyddsåtgärder är förfulande för området och att enskild mark inte borde tas i anspråk för att genomföra 
dessa åtgärder. 

Även trafikfrågan har rönt viss uppmärksamhet. Här har vissa sakägare efterfrågat en helt annan 
trafikstruktur än den som är föreslagen, medan andra har haft synpunkter på ökade trafikmängder och 
gångbanors och gångstråks placering. Flera sakägare har motsatt sig flytten av vägen i norr eller önskat att 
inte drabbas av kostnaderna för att utföra detta. Ägaren av Kungbäck 1:42 har önskat att den väg som i 
planförslaget delar fastigheten i två ska tas bort och att tillfarten till de fastigheter som berörs ska lösas på 
annat sätt. 
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 Namnlista 
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 

(ägare av ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)  
 (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19) 
(ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19) 

½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19) 
I(äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)  (ägare av Kungbäck 1:37) o(ägare av Kungbäck 1:45) 

 (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) 
(ägare av Kungbäck 1:42)  
 (ägare av Kungbäck 1:77) 
(ägare av Kungbäck 1:80) o
 (ägare av Kungbäck 1:85)  

Miljö- och byggförvaltningen 2020-11-10 
Plan- och byggavdelningen 

Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 
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Detaljplan för  

Del av Kungbäck 1:38 m.fl. 
Strömstads kommun 

Ärende: MBN-2018-1782 

Granskningsutlåtande 

Hur granskning har bedrivits 
Planhandlingarna har varit utsända för granskning den 14 december 2020 till den 20 januari 2021. Under 
samråd- och granskningstiden har handlingarna även funnits tillgängliga på kommuncenter i Strömstads 
stadshus och på kommunens webbsida. 

Justeringar av förslaget inför antagande 
De justeringar som gjorts efter granskningstiden består huvudsakligen av följande… 

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Inkomna synpunkter återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Beslutande politiker har 
tillgång till samtliga inkomna synpunkter i sin helhet. 

Statliga myndigheter Ankommet 
1. Länsstyrelsen 2022-01-19 
2. Lantmäteriet 2022-01-07 
3. Statens Geotekniska Institut – SGI 2022-01-19 
4. Trafikverket 2022-01-94 

Företag, föreningar och organisationer 
5. Bohusläns museum 2022-01-18 
6. Ellevio 2022-01-11 
7. Skanova 2022-12-16 

Sakägare 
2022-01-06 

2022-01-05 
  samt 2022-01-18 

2022-01-17 
   samt 2022-01-20 

2022-01-19 

2022-01-14 
2022-02-03 
2022-01-19 

2022-01-20 

8.  (äger ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
9.  (
10. ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19)
11.  (

12. äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)

13. (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19)
14.
15.  (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19)  (½-ägare av 

Kungbäck 1:54)
16.  (ägare av Kungbäck 1:38)
17. (ägare av Kungbäck 1:42)
18.

(ägare av Kungbäck 1:43 och 1:44) 
19.  (ägare av Kungbäck 1:78)
20.  (ägare av Kungbäck 1:80) 2022-01-19 
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Sammanfattning 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen utformningen av bebyggelsen i planförslaget och påverkan på 
den skyddade arten hasselsnok. Flera yttranden anser att den bebyggelse som planförslaget medger inte 
följer karaktären i Stensvik, framför allt när det gäller skalan i yta och höjd. Ett flertal synpunkter framförs 
kring förslagets påverkan på hasselsnoken, allt från att för stor hänsyn har tagits till att förslaget innebär 
för stor skada eller att de tomter som möjliggörs borde ha placerats på ett annat sätt. Det har också 
inkommit flera olika synpunkter på hur planförslagets vägar borde utformas och placeras.  

Kommentarer med ställningstaganden och bemötande av inkomna synpunkter redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 

1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att frågor om hälsa och 
säkerhet angående stigande vatten, skyfall och dagvatten samt bergstabilitet måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt. I annat fall kan detaljplanen komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Stigande vatten 
Kommunen anger i planbeskrivningen, att all kvartersmark för bostäder som är belägen på en lägre nivå 
än 3,3 meter ovan havsytan har prickmarkerats, vilket innebär att den inte får bebyggas med bostadshus 
eller nya komplementbyggnader. Länsstyrelsen noterar dock att sådan prickmark saknas inom Kungbäck 
1:37, vilket också avviker från plankartans utformning i samrådet. Detta behöver kommunen korrigera för 
att markanvändningen ska kunna anses lämplig. 

Kommunen behöver också förtydliga hur framkomligheten till planområdet vid höga vattennivåer (3,3 m) 
är tänkt att fungera. 

Kommentar: Prickmark upp till 3,3 meter ska läggas till i plankartan enligt Länsstyrelsens synpunkt. 
Planbeskrivningen ska också kompletteras med en redovisning av åtkomst vid höga vattennivåer. 

Skyfall och dagvatten 
Dagvattenutredningen anger att marken behöver ges en lutning mot dikena/svackorna, så att vattnet 
rinner bort från befintlig bebyggelse centralt i området samt att gångbanan sänks i förhållande till 
omgivande ytor för att vid ett skyfall fungera som avledningsväg. Vidare saknar plankartan sträckning för 
ett av de tre tänkta skyfallsstråken som framgår av dagvattenutredningen. Skyfallsstråket som är tänkt att 
gå längs vägen återfinns inte i plankartan. Kommunen behöver beskriva hur dessa åtgärder säkerställs (om 
de är nödvändiga förutsättningar för att skapa acceptabel översvämningsrisk). 

Kommentar: Principerna för utförandet av dagvattenlösningen i området styrs i exploateringsavtalet. Att 
styra dagvattenanläggningens utformning i en sådan detaljeringsgrad som Länsstyrelsen anger är inte 
lämpligt, eftersom en detaljplan ska gälla över lång tid och framtida behov kan förändras med t.ex. 
klimatförändringar. Detaljplanens detaljeringsgrad är att säkerställa att det finns utrymme för de avsedda 
anläggningarna. Detta gäller även för skyfallsstråket längs vägen, som ligger inom allmän platsmark för 
gata eftersom det även ska fungera som ett vägdike. 

Bergteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) påtalar i sitt yttrande daterat 2022-01-17 att SGI i tidigare yttrande tyvärr 
har förbisett en omständighet i bilaga l i den aktuella stabilitetsutredningen. Där framgår att endast själva 
planområdet ingått i utredningen. Eftersom branta slänter in mot planområdet fortsätter väster om 
detsamma behöver bergstabiliteten klarläggas även där. Vid behov ska förstärkningsåtgärder säkerställas så 
att även dessa bergslänter är stabila. 

Kommentar: Avgränsningen i bilaga 1 redovisar planområdesgränsen. Även berget utanför planområdet 
som slänter in mot det ingår i utredningen, vilket framgår av utredningens text, foton och ritningsmaterial. 
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 Övriga synpunkter på granskningshandlingen 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Beslutsunderlaget redogör för vilken vattenförekomst som kan påverkas av detaljplanen samt 
vattenförekomstens statusklassning och miljökvalitetsnormer. Vidare för kommunen ett resonemang kring 
hur detaljplanen inverkar på möjligheten att nå miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten samt hur 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten inte ska försämras. 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen följer vad som framgår av dagvattenutredningen för att undvika 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 

Kommentar: Informationen noteras. 

Strandskydd 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att eventuella framtida förändringar av byggrätterna inom strandskyddat 
område behöver strandskyddsprövas.   

Kommentar: De enda byggrätterna inom strandskydd som berörs av förslaget är sjöbodarna och 
samlingslokalen närmast vattnet, som inte får förändrade byggrätter jämfört med nuvarande utformning 
och användning. 

Artskydd - hasselsnok 
Länsstyrelsen anser att den gynnsamma bevarandestatusen för hasselsnok kommer bestå liksom den 
kontinuerliga ekologiska funktionen då flera skyddsåtgärder såsom stenmurar, rösen, faunadepåer och 
spridningsmöjligheter skapas och säkerställs i exploateringsavtal. 

Kommentar: Informationen noteras. 

2. Lantmäteriet
Ingen erinran. 

3. SGI
I sitt tidigare yttrande lyfte SGI en fråga om efterlevande av rekommendationer i 
bergstabilitetsutredningen. Kommunen har klargjort att ingen bergschaktning är aktuell, varför SGI har 
inga ytterligare synpunkter kring detta. 

I tidigare yttrande hade SGI dock förbisett en omständighet i bilaga 1 i den aktuella stabilitetsutredningen. 
Där framgår att endast själva planområdet ingått i utredningen. Eftersom branta slänter in mot 
planområdet fortsätter väster om detsamma behöver bergstabiliteten klarläggas även där. Vid behov ska 
förstärkningsåtgärder säkerställas så att även dessa bergslänter är stabila. 

Kommentar: Avgränsningen i bilaga 1 redovisar planområdesgränsen. Även berget utanför planområdet 
som slänter in mot det ingår i utredningen, vilket framgår av utredningens text, foton och ritningsmaterial. 

4. Trafikverket
Ingen erinran. 

5. Bohusläns museum
Ingen erinran. 
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 6. Ellevio
Våra synpunkter under samrådsskedet anses besvarade. Vi förutsätter att ledningar med tillhörande 
anläggningar så som kabelskåp mm får finnas i allmän plats och däri ha planstöd för eventuell ledningsrätt. 

Det finns en kabel som är placerad på kvartersmark utan u-område inom tomt E i illustrationskartan. 
Kabeln behöver flyttas vid nyttjande av byggrätten i den del av fastigheten som berörs. Kommunen måste 
säkerställa att ledningen flyttas, senast i samband med bygglov. Exploatören initierar och bekostar flytten 
av ledningen. 

Eventuell flytt av andra ledningar eller anläggningar initieras och bekostas av exploatören. 

Kommentar: Informationen noteras. Underjordiska ledningar och mindre kabelskåp får placeras inom 
allmän plats. 

7. Skanova
Ingen erinran mot förslaget. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Informationen noteras. 

8.  (äger ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19)
Gammalt fiskeläge 
Enligt den nya detaljplanen skall karaktären av gammalt fiskeläge bevaras. Hur någon kan påstå att 
karaktären bevaras om antalet hus fördubblas och nockhöjden överstiger de gamla fiskarstugornas 
förefaller obegripligt. I planen anges bl.a. att Stensviksområdet inte har något kulturvärde men på en 
annan plats i planen står det att fiskebodarna är en av få kvarvarande miljöer. Att bevara karaktären av 
gammalt fiskeläge är enligt min mening synnerligen angeläget. 

Kommentar: Kommunens uppfattning är att bebyggelsekaraktären i Stensvik är blandad med många hus 
med olika material och ursprung. Kommunen anser att denna blandade karaktär, med hus i vitt skilda 
höjder, karaktär och material inte är så gemensam och typisk för ett Bohuslänskt fiskesamhälle att den bör 
vara styrande för vilken ny bebyggelse som tillåts. Denna blandade karaktär har uppstått genom att 
Stensvik successivt har förtätats under 1950-1980-talet, och kommunen anser att en ytterligare förtätning i 
form av enbostadshus med vissa utformningsbestämmelser (bland annat takutformning och materialval) 
innebär en rimlig utveckling av bebyggelsegruppen. 

Strandskydd 
I mina tidigare yttranden har jag efterfrågat varför Stensviksområdet inte omfattas av strandskydd och 
vilket beslut detta påstående vilar på. Ingen har hittills svarat på denna fråga. För det norra kustområdet 
från norska gränsen ner till Lysekil gäller ett generellt strandskydd så varför skulle just Stensviksområdet i 
så fall varas undantaget? I tidigare (före 2010) har kommunen, tror jag, gjort smärre förändringar av 
strandskyddet i de norra delarna av Stensviksområdet. Varför dessa förändringar om Stensviksområdet 
inte omfattas av det generella strandskyddet? Varför föreslås i så fall strandskyddet upphävas i vissa delar 
av det gamla planområdet? 

Kommentar: År 2010 och tidigare har kommunen inte haft några möjligheter att ändra strandskydd, utan 
all denna handläggning har varit Länsstyrelsens ansvar. Strandskyddets utbredning i Strömstad är bestämd 
av Länsstyrelsen i flera olika beslut som tillsammans visar det strandskydd som gäller för kommunen. I det 
senaste beslutet från Länsstyrelsen – diarienummer 511-24149-2016, beslutat 2017-01-12 – framgår både 
det aktuella beslutet samt den nu gällande utbredning som följer av tidigare beslut. Strandskyddets 
utbredning i Stensvik framgår av karta 1.45 som hör till beslutet. Kommunen har redogjort för detta 
förhållande i samrådsredogörelsen. 
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Som framgår av beslutskartan omfattas inte Stensvik av gällande strandskydd inom 100 meter (röd 
skraffering) eller av utökat strandskydd (blå skraffering). 

Vägar 
I mitt tidigare yttrande har jag begärt att det som i detaljplanen betecknas som gång- och cykelväg i stället 
blir bilväg. I nordöstra delen av Stensviksområdet måste man använda en del av GC-vägen för att nå 
befintliga fastigheter. Om man utnyttjar hela GC-vägen till badplatsen som icke hårdgjord väg i framtiden 
och den nu asfalterade bilvägen i västra delen av området då blir GC-väg och bilväg till de fastigheter som 
ligger längs nuvarande asfalterade väg. Tillgängligheten för eventuellt nybyggda eller tillbyggda hus 
kommer inte att bli sämre. 

Kommentar: Det finns ingen bostadstomt i planförslaget som behöver använda sig av gång- och 
cykelvägen för anslutning. Den GC-väg som leder till badstranden är en mindre grusväg som inte 
uppfyller en tillräcklig standard för att fungera som bilväg. Dessutom är Stensviks samhällsstruktur 
sprungen ur vägens nuvarande sträckning i sitt västra läge. Att ändra vägstrukturen till att inte använda den 
befintliga vägen skulle innebära ett ineffektivt trafikflöde med många små stickvägar och onödigt 
ombyggnadsarbete. 

Hasselsnok 
Beträffande planerade åtgärder för hasselsnok (murar, rösen och faunadepåer) borde dessa inte utföras. 
Marken i Stensviksområdet torde inte lämpa sig för hasselsnok. Nuvarande och blivande fastighetsägare 
torde vara måttligt roade av föreslagna åtgärder och kostnaderna för en exploatör torde vara onödiga. En 
del av de föreslagna åtgärderna ligger på privat mark. Dessutom ligger vidsträckta områden för bl.a. 
födosök i bergsområdet bl.a. öster om det föreslagna detaljplaneområdet. Detta bergsområde torde vara 
betydligt mer attraktivt för hasselsnoken än Stensviksområdet. 
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 Kommentar: De åtgärder kommunen föreslår utgår från en utredning av vad som är nödvändigt för att 
säkerställa fortsatt goda levnadsvillkor för hasselsnoken i Stensvik. Enligt denna utredning kan 
hasselsnoken både påverkas av miljöer där ormen söker föda tas i anspråk och av att spridningssamband 
försvåras. I och med att djurets användning av Stensvik och Hogdalsnäset behöver ses i ett 
helhetsperspektiv bedömer kommunen att de åtgärder som föreslås är rimliga och nödvändiga. Alla 
föreslagna åtgärder i detaljplanen är placerade på allmän platsmark. 

9.  (ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19)
1. Flytt av väg
Konstaterar att förslaget till detaljplan har förändrats kraftigt från det förslag som var ute för samråd i maj 
2020. Genom att ta bort övre delen av Stensvik från detaljplanen blir det ingen flyttning av vägen och 
därmed ingen påverkan på vårt område norr om vägen. Det är vi på 1:19 glada för och nöjda med. Men 
det är framförallt positivt för hasselsnoksbeståndet i nordligaste delen av Stensvik!  

Jag har i flera yttranden tidigare påtalat att flyttningen av vägen är förödande för hasselsnoken i området. 
Flera observationer av hasselsnok har gjorts och rapporterats. Det är därför tacksamt att detaljplanen 
ändrats trots att experterna på Rio Kulturkooperativ skriver ”norr om vägen inte utgör någon bra miljö 
för hasselsnok”.  

Det negativa med att det inte blir någon flyttning av vägen är situationen för fastigheten 1:54 som delas av 
vägen med bostadshuset på ena sidan vägen och uthusen på andra sidan. Hoppas att det går att hitta en 
annan lösning så att vägen dras på ett annat sätt! 

Kommentar: Kommunens förslag är att Stensviksvägen ska behålla sitt nuvarande läge. Trafiken på vägen 
är begränsad, även med tillkomsten av den föreslagna bebyggelsen, och kommunen bedömer att 
Kungbäck 1:54 är en lämplig bostadsfastighet uppdelad i två lotter på var sida vägen. Den norra delen av 
Stensviksvägen ingår inte i planområdet och omfattas därför inte av några föreslagna förändringar. 

2. Negativ påverkan på hasselsnoken av bebyggelse i planområdets mitt
Trots att man betonar att det är viktigt för hasselsnoken 
att kunna röra sig mellan bergsslänterna i öster och väster 
placerar man tre hus på fältet där snoken nu har sin 
förflyttningsväg och födosöksområde.  

Dessutom försvåras förflyttningen ytterligare av den smala 
öppning som ormarna har för att passera vägen (markerad 
med svart ring i figuren). 

Hur hasselsnoken skall kunna hitta denna smala passage 
och sedan passera vägen i sned vinkel är svårt att förstå.  

Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att förstöra 
levnadsvillkoren för artskyddade djur som hasselsnoken. 
Detta är ett uppenbart sådant fall!  

Yrkande: Ta bort de tre kryssade fastigheterna så kan 
hasselsnoken passera mellan bergen som den gjort hittills 
och är van vid.  

Då behövs inte heller några stenmurar, stenhögar eller 
rishögar. 
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 Kommentar: Syftet med detaljplanen är att ta fram ett förslag till hur Stensvik kan förtätas samtidigt som 
hasselsnokens gynnsamma bevarandestatus i området säkerställs. En utredning av vilka skyddsåtgärder 
som är lämpliga och nödvändiga för att säkerställa detta har genomförts i detaljplanens 
miljökonsekvensbeskrivning och den tillhörande habitatkarteringen för hasselsnok. 

Bedömningen i hasselsnokskarteringen av Stensvik är att området i mitten inte är av stor betydelse för 
hasselsnok på grund av den lövskogsvegetation som finns där. 

När hasselsnokar förflyttar sig följer de gärna ledlinjer som staket, diken, murar och liknande. Oftast följer 
de ledlinjen nära på grund av det skyddet den ger. När en hasselsnok har lämnat en ledlinje för att passera 
öppen mark söker den sig så snart som möjligt till nästa område som ger skydd. Det finns därmed stöd för 
att passagen med de föreslagna stenmurarna som ledlinjer får den avsedda effekten. 

3. Stenmurar, stenhögar och rishögar
Naturcentrum AB har på uppdrag av exploatören undersökt området och kommit med bearbetat förslag 
(2021) på åtgärder för att skydda hasselsnoksbeståndet. Det är dock samma åtgärder som återkommer nu 
som fanns i förra förslaget till detaljplan (2016), dvs. stenmurar, stenrösen och rishögar.  

Den tidigare detaljplanen upphävdes 2018 efter överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. 
Domstolen ansåg att (citat) ”de åtgärder som avses genomföras inte utgör ett tillräckligt skydd för 
hasselsnokens livsmiljö”.  

Att man i det nya detaljplaneförslaget år 2021 framför samma åtgärder återigen är förvånande.   
Naturcentrums förslag till åtgärder baseras inte på referenser till genomförda projekt av detta slaget för att 
skydda hasselsnok. Inte heller i litteraturförteckningen till utredningen finns något exempel där man 
redogör för sådana åtgärder med lyckat resultat. Varken beprövad erfarenhet eller forskning refereras det 
till i deras förslag.   

Att man i detaljplanen ändå väljer att genomföra Naturcentrums förslag i Stensvik strider mot domstolens 
bedömning av dessa åtgärder enligt citatet ovan. 

Yrkande: Ta bort stenmurar och stenrösen från detaljplanen och genomför istället mitt förslag i punkt 2. 
Åtgärderna har inget påvisat värde för hasselsnokens livsmiljö och förfular bara miljön för boende och 
besökande i Stensvik. 

De har inte heller blivit godkända av Mark- och miljööverdomstolen i den tidigare planen. 

Kommentar: Enligt mark- och miljööverdomstolens dom för det föregående planförslaget var ett av 
motiven till beslutet att upphäva förslaget att utredningen om hasselsnok inte gav tillräckligt stöd för att de 
åtgärder som avsågs att genomföras gav ett tillräckligt skydd för dess livsmiljö. Det fanns därmed en 
beaktansvärd risk för att hasselsnokens fortplantningsområden eller viloplatser kunde komma att skadas 
och förstöras, vilket innebar att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats för förslaget. 

Den främsta kritiken i mark- och miljödomstolens dom var enligt kommunens tolkning att den skötsel 
som åtgärderna krävdes inte kunde säkerställas. De föreslagna åtgärderna har i detta förslag modifierats så 
att de inte kräver skötsel. 

Mark- och miljödomstolens bedömning innebär vidare inte att någon föreslagen åtgärd har underkänts, 
utan att utredningen inte gav stöd till att vad som föreslogs var effektivt. I den nya detaljplanen har 
kommunen utfört en habitatkartering över hasselsnokens livsmiljöer och viloplatser i Stensvik. 
Planförslaget har därefter anpassats så att inga av hasselsnokens livsmiljöer tas i anspråk. En 
miljökonsekvensbeskrivning har också tagits fram för att undersöka förslagets miljöpåverkan. 
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 Det saknas över lag vetenskapliga studier kring hasselsnoksåtgärder, både i Sverige och internationellt. Det 
som finns är genomförda exempel som har bedömts ge goda resultat, och kartläggningar av att 
hasselsnoken använder sådana strukturer som föreslås i denna detaljplan. Hasselsnokskarteringen ska 
förtydligas med hänvisningar till dessa exempel och förutsättningar. 

4. Hasselsnoksfynd i Stensvik
De hasselsnoksfynd som rapporterats i Stensvik finns i 
norra delen, mellanområdet och på vägen vid stranden (se 
figuren). Detta visar att hasselsnoken finns i hela 
dalgången även i området nära stranden. Nedre fyndet är 
på vägen intill Kungbäck 1:75. 

Men stenmurarna är planerade bara från mitten av 
dalgången och norrut (röda linjer i föregående bild). Och 
inga stenmurar planeras i nedre delen av Stensvik trots att 
hasselsnoken finns rapporterad där.  

Detta ser helt ologiskt och inkonsekvent ut. 

I miljökonsekvensbeskrivningen finns denna bild hur 
man tänker sig att stråken för hasselsnoken skall bli 
mellan områdena A och C  

Här finns ett tydligt markerat stråk längst ned men inga 
murar så att den hittar rätt mellan husen.  
Husen i nedre delen av Stensvik planeras bli mycket stora 
(220 m2) och ligger tätt utan stråk emellan.  

Yrkande: I nedre delen av Stensvik måste man minska 
antalet planerade hus för att ge hasselsnoken bättre 
möjlighet att röra sig mellan uppehållsområdena. 

Kommentar: Hasselsnoken rör sig över relativt stora områden (500-600 meter) och var den hittas är inte 
alltid representativt för vilken miljö den har störst nytta av. En bedömning av vilka passager som är av 
störst vikt och hur de eventuellt kan förstärkas behöver därmed alltid göras för det specifika fallet. I den 
södra delen av Stensvik finns en stensättning utmed Stensviksvägens södra sida om tillsammans med 
vegetationen mellan vägen och stranden fungerar som ledlinje för djuren. 

5. Parkering
I detaljplanen förutsätts att varje bostadsfastighet ordnar parkering för sina fordon på den egna tomten. 
Inga gemensamma parkeringsytor har avsatts i detaljplanen.  

Men i planen har avsatts ett område på vår fastighet Kungbäck 1:19 för Natur/Park, avsett för besökande 
till badstranden och för besökande till öarna på norska sidan. Vill påpeka att vår fastighet inte ingår i något 
exploateringsavtal och att vi som ägare till området inte avser att upplåta området till allmän 
parkeringsplats. Uppfattar formuleringen som ett övergrepp på vår äganderätt till området.  
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 Behovet av parkering för besökande till öarna är numera minimalt då persontransporter över EU-gränsen 
till Norge är strikt reglerade till hamnar med tullkontroll t.ex. Strömstad. Så den verksamheten har 
försvunnit. 

Däremot är behovet av parkeringsplatser stort i närheten 
av badstranden i Stensvik. Sommardagar med fint väder 
är besöksfrekvensen stor och då blockeras ofta vägen 
längs stranden av parkerade bilar. Det är ont om fina 
sandstränder för bad i Hogdalsområdet. 
Stensviksstranden och stranden i Kungsvik är unika på 
Hogdalsnäset genom att vara långgrunda sandstränder.  

I Stensvik finns inga parkeringsplatser i närheten av 
stranden vilket leder till att vägen används istället.  
Även hamnens parkeringsplatser, som ägs av båtägarna, 
blockeras av badande till stensviksstranden.  

Vid stranden i Kungsvik har avsatts ett parkeringsområde alldeles ovanför stranden och vägen hålls där fri. 

Liknande bör ordnas i Stensvik. De lämpligaste områdena för detta är de två grässlänterna som markerats 
md P i figuren. Dessa är i planen märkta för bostäder men genom att ta bort bebyggelse där underlättar 
man samtidigt för hasselsnokens förflyttning i nedre stråket som anges i figuren i föregående avsnitt. (4) 

Kommentar: I planförslaget är en del av fastigheten Kungbäck 1:19 planlagd som allmän platsmark, natur 
och park, och en del är planlagd som kvartersmark, parkering. Förslaget innebär att man som 
fastighetsägare/verksamhetsutövare har rätt att använda marken för t.ex. parkeringsuthyrning. 
Användningen är en rättighet som förslaget medger och inte ett tvång som måste utnyttjas. Området kan 
inte heller tas i anspråk av någon annan part, t.ex. en vägförening, för att skapa allmänna parkeringsplatser. 

Kommunen vill också påpeka att det redan idag sker parkeringsuthyrning inom den aktuella delen av 
Kungbäck 1:19. Denna verksamhet bedrivs av fastighetsägarna. Planförslaget är i och med det ett 
bekräftande av pågående verksamhet. Om det finns olika önskemål bland ägarna av Kungbäck 1:19 för 
om marken ska hyras ut som parkering är det upp till ägarna att hantera internt. 

Kommunen anser inte att det behövs några fler parkeringsplatser än vad som finns i närområdet idag och 
vad som föreslås i detaljplanen. Utöver parkeringen i planförslaget finns också en planlagd parkering 
nordost om Stensvik och en befintlig parkering vid Kungsvik. Avstånden mellan dessa och stranden är 
kort, cirka 250-500 meter. Kommunen anser inte att det är avgörande att parkeringsplatserna ligger 
alldeles vid strandkanten. Delar av denna mark närmast vattnet är också för närvarande bostadsgård, vilket 
innebär att en omvandling till parkering får en långt större negativ påverkan för fastighetsägaren än att 
fortsätta använda befintlig mark för samma ändamål på Kungbäck 1:19. 

10. 
 (äger gemensamt ¼ av Kungbäck 1:19)

Utöver vad som framgår av detaljplanen borde vara naturligt att bevilja dispens för strandskydd på 
fastigheten 1:19 mellan fastighet Kungbäck 1:22 och 1:108. Det finns redan idag bebyggelse på den delen 
av fastigheten 1:19. 

Enligt 7 kap. 18 c § får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast 
om det område dispensen avser. Vi ser inga skäl till att strandskyddet på 1:19 inte skulle kunna upphävas. 
Ner mot Idefjorden som ligger på 1:19 är det endast branta berg, vilket framgår av kartor. 

Har även tagit del av Dick Börjessons yttrande, vilket vi stödjer till fullo. 
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 Kommentar: Kommunen kan inte meddela dispens om strandskydd i en detaljplan. I en detaljplan kan 
kommunen endast låta strandskyddet ligga kvar eller upphäva det. För att upphäva strandskyddet måste 
det aktuella området planläggas med en användning. Kommunen har inte utformat detaljplanen till att ta 
med den aktuella delen av Kungbäck 1:19 eller pröva detta område för förtätning, vilket innebär att den 
aktuella frågan om strandskyddsdispens inte är aktuell. 

För att upphäva strandskydd krävs att något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken § 18 c är uppfyllt. 
Att det finns avskiljande terräng är inte ett av dessa skäl. 

För svar i övrigt, se svar till Dick Börjesson. 

11.  (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19)
Den utsända detaljplanen har begränsats till ytan i förhållande till tidigare planer. Vad som föranlett detta 
diskuteras inte i förslaget, vilket vore önskvärt. 

Planen ger stort utrymme åt skydd av hasselsnok. Den kan närmast liknas vid ett förslag att inrätta ett 
reservat för hasselsnok genom att föreslå ett antal åtgärder avsedda att kompensera för tillkommande 
bebyggelse. En nyligen publicerad studie av hasselsnokens utbredning i Sverige (Fauna & Flora 2:2021) 
som bifogas separat, väcker frågan om de föreslagna åtgärderna är effektiva. Hasselsnoken har en tydlig 
preferens för s. k. bergsjordar, dvs tunt eller ej sammanhängande jordtäcke på berg. Det rör sig glest 
trädbevuxna hällmarker med ljung. Sådana jordar finns i första hand öster om planområdet och i viss 
utsträckning norr och väster om planområdet men inte i själva samhället. Det är inte troligt att 
hasselsnoken håller till på de marker som finns inne i samhället varför de föreslagna åtgärderna där blir 
verkningslösa. Det betyder att de åtgärder som planerats på min tomt 1:39 inte bör komma till stånd och 
att jag beviljas byggrätt.  

Den samfällighetsförening som avses komma till stånd bör ges ett tydligt ansvar för bryggan. Den har 
under mer än 100 år varit ett signum för Stensvik och bör så förbli. 

Kommentar: Efter samrådet har kommunen gått igenom materialet som berör hasselsnoken för att 
säkerställa att det finns goda skäl för den planläggning som föreslås. Eftersom området i norr där de fyra 
tomterna i norr omfattas av natur som har bedömts som lämplig livsmiljö för hasselsnoken beslöt 
kommunen att inte föreslå någon bebyggelse där för att minska planens påverkan på arten. En beskrivning 
av detta resonemang ska läggas till i planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

Den bifogade studien har skrivits av Jonas Lemel och Petter Bohman på Naturcentrum, som är det 
företag som har tagit fram hasselsnokskarteringen för Stensvik. Petter Bohman är den biolog på företaget 
som har ansvarat för karteringen för Stensvik. Kommunen bedömer, med Naturcentrums stöd, att de 
åtgärder som föreslås för hasselsnoken är lämpliga och nödvändiga. Det finns fynd av hasselsnok i 
Stensvik som gör det oomtvistligt att arten rör sig där. Att ta naturmark i området i anspråk får en effekt 
på arten som visserligen inte är så stora, men som behöver kompenseras med skyddsåtgärder. 

Kommunen har inga synpunkter på hur bryggan i Stensvik förvaltas. Det är inte möjligt att styra i 
detaljplanen utan bestäms av Lantmäteriet. 

12. (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) och 
(½-ägare av Kungbäck 1:54)

Vi invänder starkt mot storleken på de nya hus som planeras enligt förslaget till detaljplan för Stensvik. 
Enligt granskningshandlingarna (Planbeskrivning, avsnitt 4) ska den nya bebyggelsen anpassas enligt 
följande: 
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  ”Man ska bibehålla den känsla som finns i Stensvik” 

 ”Bebyggelsen har [...] en huvudsaklig karaktär som bör ligga till grund för det nya som 
tillkommer..” 

 ”i möjligaste mån behålla den havsutsikt som finns från många fastigheter...” 

 ”Ny bebyggelse anpassas i höjd till den befintliga bebyggelsens höjd” 

 ”ska bilda en enhet som i form och färg ligger naturligt i det omgivande landskapet” 
 
Ovanstående uttalanden i planbeskrivningen stämmer dock inte alls överens med de specifika ramar för 
byggnation som ges enligt förslaget. De nya husen avviker istället kraftigt från befintlig bebyggelse i 
Stensvik både vad gäller höjd som byggyta, och därmed volym. 
 
När det gäller beaktande av känsla, karaktär och form i Stensvik kan konstateras att byggarean 
(dvs. avtrycket på marken) för befintliga hus (h-byggnad) i dag är med ett undantag mindre än 75 m2. 
Planförslaget medger att det byggs huvudbyggnader med en byggarea på mellan 140 och 180 m2 i (dvs. 
med två plan blir det en bostadsyta på nästan det dubbla, omkring 300 m2) beroende på tomtstorlek (om 
man antar att det dessutom byggs en k-byggnad på 40 m2). Dessutom är planförslagets illustration till nya 
hustyper vilseledande. Den föreslagna hustypen är enligt vår uppskattning avsevärt mindre än vad som 
medges i planen, uppskattningsvis en byggarea kring 100 m2. Det vore ju önskvärt om planförslaget 
innehöll skisser och 3-D illustrationer med realistiska mått i förhållande till vad som föreslås. 
 
Vidare beträffande att ny bebyggelse ska anpassas i höjd till befintlig bebyggelse kan konstateras att 
genomsnittlig nockhöjd på befintlig bebyggelse i Stensvik är ca 6 m (enligt egna mätningar). Storleken på 
befintlig bebyggelse är således (i genomsnitt) inte i närheten av det som enligt förslaget tillåts för de nya 
husen (7,5m). 
 
Om de nya husen tillåts vara så stora som den föreslagna detaljplanen anger kommer de att dominera helt 
och hållet i förhållande till befintlig bebyggelse. Det kommer också att förstöra den öppna fina utsikten 
mot havet som finns från flertalet platser i Stensvik idag. Känslan och karaktären av ett gammalt 
kombinerat jordbruks- och fiskesamhälle torde fullständigt försvinna. 
 
Kommentar: Det finns olika åsikter om hur bebyggelsen i planförslaget bör anpassas till omgivningen. 
Denna anpassning är en avvägning mellan den befintliga bebyggelsens huvudsakliga egenskaper och vad 
som är önskvärt för en bostadstomt med möjlighet till åretruntboende, vilket också är ett mål med 
detaljplanen. Det innebär att vissa begränsningar inte har bedömts som rimliga att införa i förslaget. 
 
Den främsta bestämmelsen där kommunen har valt en annan reglering är bestämmelsen om byggnadsarea. 
Många av huvudbyggnaderna i Stensvik är mycket riktigt någonstans kring under 100 m2, medan några är 
uppåt 100-110 m2. Det anser kommunen är en för liten byggnadsarea för nybyggnation. Flera fastigheter i 
Stensvik nyttjar också redan idag en sammanlagd byggnadsarea uppåt 180-200 m2, men uppdelat på flera 
olika byggnader. Begränsningen av byggnadsarea i planförslaget, reglerat till 180-220 m2 beroende på tomt, 
avser den sammanlagda byggnadsarean för alla bygglovspliktiga byggnader som placeras på tomten. 
 
Kommunens uppfattning är att bebyggelsen i Stensvik är så pass blandad att det inte finns skäl att 
begränsa exploateringsgraden på fler sätt än vad som har gjorts i förslaget. Det finns flera byggnader i 
Stensvik med en nockhöjd på 7,5 meter, vissa högre än så. 
 
Avsikten med illustrationen på sida 17 är att visa ett hus med nockhöjden 7,5 meter. En illustration som 
visar utrymmet en fullt utnyttjad byggnadsarea upptar finns på sida 19. Att alla byggnader i en detaljplan 
utnyttjar alla planbestämmelser är ovanligt, men det är en riktig synpunkt att planen bör redovisa hur ett 
maximalt utnyttjande kan se ut. Detta ska justeras inför antagandet. 
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 13. (ägare av Kungbäck 1:38)
I förslaget till detaljplanen har gränsdragning och beskrivning till del av fastigheten Kungbäck 1:38 inte 
gjorts i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i samrådsredogörelsen. I punkt 14 i redogörelsen 
ska det område som i planförslagets bilaga benämns med nr. 8 ingå i fastigheten Kungbäck 1:38. 

Planbeskrivningen och plankartan ska justeras enligt ovan. Kartan i planbeskrivningen justeras med att 
området benämnt nr 8 ska ingå i Kungbäck 1:38 och fastighetsgränsen gå vid bruksvägen. Texten i 
planbeskrivningen på sidan 37 gällande Kungbäck 1:38 justeras i enlighet med ovanstående. Nuvarande 
text refererar till att detta område ska regleras till allmän mark och kunna regleras till ny marksamfällighet. 
Korrekt skrivning ska vara ”de cirka 1310 m2 av fastigheten som i bilaga benämns som område nr 8 ska 
regleras till fastigheten 1:38”. 

Kommentar: Den beskrivna situationen har möjligen uppkommit på grund av att kommunen och 
fastighetsägaren har missförstått varandra i samrådsskedet. I en detaljplan regleras mark antingen som 
allmän platsmark, som allmänheten har tillträde till, eller som kvartersmark, till exempel en bostadsgård. 
Inom enskilt huvudmannaskap kan även allmän mark ägas av enskilda fastighetsägare, om en 
marksamfällighet inte bildas, vilket eventuellt är grunden för missförståndet här. 

Kommunen vill inte att någon del av Kungbäck 1:38 som idag fungerar som bostadsgård planläggs som 
allmän platsmark eller regleras ifrån fastigheten. Däremot anser kommunen att den naturmark som idag 
finns mellan bostadsgården för Kungbäck 1:38 och gc-vägen bör finnas kvar som en buffert. Denna yta 
bör planläggas som allmän plats och kan i och med det komma att regleras till en ny marksamfällighet, om 
en sådan bildas. Avgränsningen av denna yta ska kontrolleras för att säkerställa att ingen del av 
bostadsgården tas i anspråk som allmän platsmark i planförslaget. 

14.  (ägare av Kungbäck 1:42)

S:28 – ankomst till 1:75 och ny tomt 
Jag anser att vägen till Kungbäck 1:75 och den nya tomten är direkt farlig eftersom den inte är tillräckligt 
bra sikt för bilarna som ska köra ut på Stensviksvägen. Jag vill också påminna om trafiken som kommer 
att gå genom min trädgård. Hela trädgården och intrycket av Stensvik som område med stora tomter 
kommer att bli förstört. 

Vidare vill jag poängtera att S:28 aldrig har varit bilväg, enligt information från de tidigare ägarna av min 
fastighet. Det har också exploatören bekräftat. Att kommunen ställer sig bakom exploatörens direktiv att 
lägga vägen genom trädgården tycker vi är konstigt och strider mot principen om likabehandling. 

Jag har engagerat en arkitekt för att studera den planlagda infarten. Som det framgår av bifogad skiss är 
det inte möjligt för en minibuss/servicebil (vändradie 7,5 m) att köra in på den planlagda vägen. Hur ska 
då det fungera för brandbil, sopbil och lastbilar ta sig till fastigheterna? Enligt våra tester kan inte heller bil 
med släp svänga in på vägen. 

Exploatören har sagt att det blir minimalt på trafik på vägen. I det senaste mötet har denne sagt att det i 
alla fall är tre fastigheter, kanske fler, som kan använda infarten. Detta gör oss bekymrade för infarten och 
Stensviksidyllen vi älskar. Stensviksvägen kommer ju att bli ytterligare belastad med trafik med 
utbyggnaden i Stensvik och de 160 stugorna som är planlagda i Kungsvik. 

Det vore ett långt bättre alternativ att inte ha någon väg alls, som på skissen nedanför. Denna lösning är 
mycket mer trafiksäker, det blir inga problem för större fordon att ta sig in och omgivningen påverkas 
minimalt. Vi vill ju kunna ha en gångväg i framtiden där S:28 idag korsar trädgården. 

Det är mycket djur och barn på fastigheterna 1:42, 1:43 och 1:44. Fastigheterna 1:43 och 1:44 ligger rakt 
ovanför den tänkta utfarten vid 1:42. Från denna fastighet springer barn och hundar ofta rätt ut i vägen 
när de ska ned och bada. Med den dåliga sikten från utfarten vore det oansvarigt att släppa ut trafiken där. 
Antalet utfarter till Stensviksvägen bör minimeras. 



Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m.fl., Strömstads kommun 13 (23) 

Åtkomsten till två till tre nya hus över min fastighet accepteras inte. Samfälligheten bildades för att säkra 
åtkomst till en brunn, har inte använts i nutid och har aldrig varit bilväg. 

Kommentar: Den planlagda vägen inom samfälligheten Kungbäck S:28 kommer att fungera som en infart 
för två till tre bostadshus. Trafiken på denna väg kommer att vara begränsad och därmed även 
olägenheten av den. 

Den aktuella vägen är placerad inom en marksamfällighet för väg som redan idag delar Kungbäck 1:42 i 
två, även om det inte finns en fysisk väg inom rättighetsområdet. Flera fastigheter har också servitut för 
utfart i denna samfällighet. Kommunens tolkning är att detaljplanen inte innebär en betydande förändring 
av detta förhållande. I Lantmäteriets förrättning från år 1914 anges inte någon annat ändamål än väg för 
alla de vägar som finns i Stensvik. Någon skillnad mellan vägar för biltrafik eller andra ändamål görs inte i 
beslutet. 

Att fler fordon än de med målpunkter till fastigheterna utmed vägen skulle använda sig av den är 
osannolikt. Vägen är en stickväg som är tydligt avskild från huvudvägen och som är lätt att överblicka. 
Eftersom Kungbäck 1:42 består av två lotter kan det inte förväntas att de kan användas som en gemensam 
tomt. För att skilja tomtmarken från vägområdet kan fastighetsägaren till exempel sätta upp staket eller 
häckplanting, som mot andra sidor av tomten där det finns vägar. 

Större fordon, så som sopbilar och brandbilar, är inte tänkta att använda sig av vägen. Vägens utrymme 
ska justeras vid utfarten så att medelstora fordon (typfordon LBm) kan svänga in på vägen. 

Bevarande av hasselsnok 
Det finns flera rapporter i planarbetet som berör hasselsnoken. Informationen i de olika rapporterna är 
delvis motstridig. I den senaste rapporten framkommer att de fyra tomterna i norr är ett eget habitat för 
hasselsnok. Det ställer jag mig frågande till. Enligt rapporten är det ett möjligt habitat beroende på 
vegetationen. Enligt upplysningar från kommunen har inte någon varit på plats sedan år 2019 för att se 
hur vegetationen har ändrat sig. Detta bekräftas av Naturcentrum, som också har sagt att de inte har fått 
aktuella bilder från området. Enligt Naturcentrum är det mycket olyckligt att de inte har tagit fram en 
dagsaktuell rapport när de aktuella tomterna har tagits bort. 

Det enda fyndet i norr som är registrerat i artdatabanken är felrapporterat. Den trafikdöda hasselsnoken 
som är rapporterad där hittades av ägaren av Kungbäck 1:80 utanför dennes tomt. 
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Jag har kontaktat Universitetet i Agder som har Norges främsta expertis på hasselsnok. En expert de 
anvisat, Pål Sørensen, oss har skissat upp hasselsnokens områden i Stensvik på kartan nedanför. Enligt 
rapporten borde man undvika att bygga ut i områdena E och F för att bevara hasselsnoken. Område F är 
det bästa jaktområdet för hasselsnoken i området och det förstörs om man bygger fyra hus där. 

Område E är en mycket lämplig korridor för hasselsnoken. Vidare skriver Sørensen att området längst i 
norr (område B) är det minst lämpliga området för hasselsnoken. Bakgrunden till detta är att område B 
består av tät skog och terräng som leder norrut, som gör området skuggigt och svalt. Tomterna nedanför 
är också en barriär för hasselsnoken. Ytterligare byggnation nedanför (område D) gör barriären ännu 
kraftigare och mer isolerad för hasselsnoken. 

Tomterna har redan vuxit igen med tät sly och skog. Det är blockerat av löv och träd som innebär en 
större barriäreffekt för hasselsnoken än om tomterna hade bebyggts. Detta bekräftas också av Calluna, 
som har haft uppdrag för Strömstads kommun tidigare. Vidare gör den täta vegetationen att solljus inte tar 
sig igenom och innebär att hasselsnoken inte trivs på tomterna. De är placerade intill bebyggelse och väg, 
vilket medför att området inte lämpar sig som habitat. 

Tomterna i den sydöstra delen av kartan är däremot mycket bättre habitat för hasselsnoken. Tomterna 
består bara av högt gräs och flack mark. Det är inga till få träd, vilket ger lite till inga hinder för 
hasselsnoken. Vidare ligger det tomter runt området som skärmar av det från vägen. Det framgår också av 
Rio Kulturkooperativs rapport. 

Baserat på rapporterna från Pål Sørensen och Calluna, som också stämmer med kommunens egen GIS-
modellering och tidigare rapporter från Naturcentrum, menar vi att det är fullständigt fel att de 
ovanstående tomterna har tagits bort. Vidare menar vi att det också strider mot principen att samtliga 
fastighetsägare ska likabehandlas. 

Kommentar: Vid framtagandet av en detaljplan är det av praktiska skäl omöjligt att alltid ha dagsaktuella 
inventeringar av den berörda miljön. En planprocess pågår ofta under många år och det avgörande är att 
det material som har tagits fram är så pass aktuellt att det går att fatta beslut utifrån det. Kommunen anser 
inte att två år är en hög ålder för en naturvärdesinventering, snarare tvärt om. Naturcentrum delar 
kommunens bedömning. 

Kommunen känner till att det finns en risk för igenväxning av område D i norr. Likväl har området, under 
framtagandet av detaljplanen, bedömts ha så pass goda förutsättningar för hasselsnok att det är en lämplig 
livsmiljö för arten. Att miljön riskerar att bli sämre i framtiden saknar enligt kommunens bedömning 
betydelse för om den miljö som just nu är lämplig kan tas i anspråk idag. Eftersom kommunen valt att inte 
pröva området för exploatering och inte heller för skyddsåtgärd har en vidare utredning av det inte varit 
motiverad. 

Kommunen anser att den utredning som har genomförts av Naturcentrum är den som med högst 
detaljeringsgrad, omfattning och rätt tid för fältinventering bäst kan ta ställning till områdets naturvärden 
och förslagets påverkan. De äldre utredningar och inventeringar som har tagits fram av kommunen, 
inkluderat GIS-studien som nämns ovan, är mer generella studier som ska tolkas med försiktighet och 
som alltid bör ligga till grund för en mer detaljerad inventering. 

Kommunens tolkning, med stöd av Naturcentrum, är att de inlämnade yttrandena (Sørensen och Calluna) 
i huvudsak gör samma bedömning av området kring Stensvik som helhet – d.v.s. att de mest värdefulla 
områdena finns på hällmarkerna öster och väster om planområdet. En skillnad finns i bedömningen av 
om område D har ett så pass högt värde för hasselsnoken som har bedömts, och om område E och F har 
ett högre värde än vad som har bedömts. 

Vid Naturcentrums fältbesök 2019 bedömdes att område D var lämpligt för hasselsnok eftersom det 
bestod av en solexponerad gräsyta med gott om död ved i form av stubbar och högar med stockar som 
ger skydd och struktur åt arten. Området är inte nordvänt, vilket framgår av höjdkurvorna på grundkartan. 
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 Området är inte heller isolerat utan är sammanlänkat med hällmarken i väster och Stensviksvägens 
fortsättningsområde i nordost med stora solexponerade branter. Det finns väl studerat att en enskild 
hasselsnok har ett hemområde på cirka två hektar och rör sig cirka 500-600 meter, med reservation för 
extremer. Dessa avstånd är långt större än det bebyggda området i Stensvik som helhet, så det finns goda 
skäl att tro att individer av arten rör sig genom området. Kommunen bedömer inte att tomtmark är en 
sådan kraftig barriär som utlåtandet gör gällande. Dessa faktorer gör det också mindre betydelsefullt just 
vart ett fynd har påträffats, då detta endast talar om vart djuret dog för någonstans. 

Område E och F saknar enligt kommunens bedömning de strukturer som behövs för att de ska vara av 
stor nytta för hasselsnoken. Område E består av igenvuxen mark och ung lövskog och Naturcentrum har 
inte bedömt det som viktigt för hasselsnoken. Område F består av ett igenvuxet vassområde närmast 
vattnet och av öppen gräsmark längre upp. Vassområdet är inte en passande miljö för hasselsnoken, och 
den öppna gräsmarken saknar enligt kommunens bedömning de strukturer i form av ledlinjer och 
skyddande objekt som behövs för att hasselsnoken ska trivas där. 

Dessa bedömningar ligger till grund för kommunens förslag för var exploatering prövas. Kommunen 
anser inte att dessa står i konflikt med likabehandlingsprincipen, som inte finns till för att säkerställa att 
alla fastighetsägare får lika vinst av ett exploateringsförslag. 

15.  (ägare av
Kungbäck 1:43 och 1:44) n

Som ägare till fastigheterna Kungbäck 1:43 och Kungbäck 1:44 yrkar vi på att vägen fortsatt ska flyttas i 
norr som i tidigare samrådshandlingar. 

De nya fastighetsetableringarna som tillkommer i samband med detaljplanen kommer att öka belastningen 
på vägen som går tvärs över vår (och andra fastighetsägares) mark. Vägen är också väldigt smal, och det 
blir svårt för bygg- och anläggningstrafik att komma till alla nya fastigheter som ska byggas i samband med 
detaljplanen. Hela området hade gynnats av en bredare väg med en bättre vinkel i planområdets 
nordvästra sväng som nu är nästan rätvinklig. 

Vägen som den är idag kommer att påverka vår framtida möjlighet att nyttja marken vid ansökan om 
förhandsbesked eftersom den nu klyver våra fastigheter. Ökad trafikbelastning i samband med 
detaljplanens förtätning inskränker även våra möjligheter till alternativt nyttjande av vår mark och 
begränsar vår tillgång till densamma. I habitatkartering framgår att en omläggning av vägen inte kommer 
att påverka livsmiljön för hasselsnoken negativt. Vi framhåller att vägen bör läggas om. 

Kommentar: Kommunens förslag är att Stensviksvägen ska behålla sitt nuvarande läge. Trafiken på vägen 
är begränsad, även med tillkomsten av den föreslagna bebyggelsen. Bygg- och anläggningstrafik är en 
tillfällig störning som inte är skäl nog till en annan vägdragning. 

Detaljplanen har inte som syfte att förbereda för en exploatering av Kungbäck 1:43 och 1:44 i framtiden. 
Därmed saknas det skäl att lägga om vägen i planförslaget. Detta är inte en ändring av dagens förhållanden 
utan ett bibehållande av dem. En eventuell exploatering av marken, vare sig det innebär en omläggning av 
vägen eller inte, måste prövas i ett eget ärende där den möjliga markanvändningen utreds. 

Vi vill även påpeka att den livsmiljö för hasselsnok som beskrivs i Naturcentrums habitatkartering (habitat 
D) skapades när kommunen utan fastighetsägarens tillstånd fällde träd på marken för att anlägga bl a
vatten och avloppsledningar, eftersom även denna mark är naturlig tomtmark inför stadsplanering. Efter
inventeringstillfället 2019 är vegetationen på väg tillbaka.

Sedan Naturcentrums inventeringstillfälle 2019 har ingen fysisk besiktning genomförts (verifierat i samtal 
med Naturcentrum). För att få en ny och uppdaterad besiktning tog berörda fastighetsägare till 1:42 
kontakt med Pål Sørensen som forskat på hasselsnok i 40 år och rekommenderades för uppdraget av 
Universitetet i Agder (Bilaga 3), för att utföra en oberoende besiktning på plats. Påls slutsatser 
överensstämmer med den GIS-modelleringen avseende hasselsnokhabitat som genomförts av Calluna AB 
åt Strömstads Kommun (vilken är en del av Naturcentrums rapport). Både GIS-modelleringen och 
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 rapporten från Pål (Bilaga 1 och 2) visar på att de i planförslaget borttagna fastigheterna inte utgör ett 
habitat för hasselsnok. Vi anser därför att fastigheterna är borttagna ur planförslaget på felaktiga grunder. 
Vi kan inte annat än förvånas över att fastighetsägare inom planområdet behandlas så olika. 

Kommentar: Strömstads kommun har en ledningsrätt (akt 1486-942) för VA-ledningen över 
Kungbäck 1:43 och 1:44. Enligt ledningsrätten har kommunen rätt att ta ner träd och buskar för att utföra 
ledningarna, så det är genom denna som tillstånd för avverkningen har getts. Ledningsrätten bildades av 
Lantmäteriet, som kallade alla berörda fastighetsägare till ett sammanträde för att informera om 
förrättningen. Ingen berörd fastighetsägare från 1:43 eller 1:44 deltog på sammanträdet eller inkom med 
synpunkter under förrättningen. 

Under framtagandet av en detaljplan behövs aktuella utredningar till grund för kommunens beslut. Det är 
av praktiska skäl omöjligt att alltid ha dessa dagsaktuella och frågan blir då hur mycket som kan hända från 
att en utredning har genomförts. Kommunen anser inte att två år är en särskilt hög ålder för en 
naturvärdesinventering, snarare tvärt om. Att vegetationen eventuellt är på väg tillbaka påverkar inte 
kommunens bedömning eftersom en planprocess måste gå framåt med de fakta som finns vid de aktuella 
tillfällena. Kommunen ser det inte som rimligt att avvakta med planprocessen i väntan på att mark 
möjligen växer igen för att därefter kunna pröva ett ianspråktagande. 

Kommunen bedömer att område D är lämpligt för hasselsnoken eftersom det består av en solexponerad 
gräsyta med gott om död ved i form av stubbar och högar med stockar som ger skydd och struktur åt 
arten. Kommunen delar inte bedömningen att området är avskuret från andra livsmiljöer i närområdet. 
Det är sammanlänkat med hällmarken i väster och Stensviksvägens fortsättningsområde i nordost med 
stora solexponerade branter, väl inom de avstånd en hasselsnok rör sig. Kommunen bedömer inte att 
tomtmark är en sådan kraftig barriär som utlåtandet gör gällande. 

Kommunen anser att den utredning som har genomförts av Naturcentrum är den som med högst 
detaljeringsgrad, omfattning och rätt tid för fältinventering bäst kan ta ställning till områdets naturvärden 
och förslagets påverkan. De äldre utredningar och inventeringar som har tagits fram av kommunen, 
inkluderat GIS-studien som nämns ovan, är mer generella studier som ska tolkas med försiktighet och 
som alltid bör ligga till grund för en mer detaljerad inventering. 

Vid upprättandet av en detaljplan för den som sökt om och bekostar planläggningen en dialog med 
kommunen om planens utformning. Alla fastighetsägare kan inte alltid få samma nytta av detaljplanen och 
att man inte får så stor fördel som man önskat kan bli en följd av detta. Det har varit fallet för många 
parter i planprocessen för Stensvik, som med sitt ursprungliga programförslag år 2012 innehöll 34 nya 
tomter jämfört med de nuvarande 15. 

Vi reserverar oss mot att de delar av fastigheterna Kungbäck 1:43 och 1:44, som i granskningshandlingen 
ligger utanför planområdet, i framtida planförslag ska omfattas av naturmark. Baserat på den bifogade 
rapporten, vilken grundas på fysisk inspektion på plats i Stensvik den 12 januari 2022, finns heller ingen 
rimlig anledning att benämna marken som naturmark. Barriärer i form av befintliga villor med välklippta 
gräsmattor i syd hindrar snokar från berget i sydöst att söka sig till området. Skuggiga och kyliga 
förhållanden norr om vägen gör den delen av området till osannolikt hemområde för hasselsnok och 
därmed utgör våra fastigheter ingen jaktmark för snokar norrifrån heller. Våra fastigheter utgör alltså inte 
något sannolikt område för hasselsnok och har inget värde som naturmark. Tvärtom är det inklämt mellan 
en väg och befintlig bebyggelse och utgör snarare yta för naturlig förtätning. Vill man tillvarata 
hasselsnokens intressen finns det delar i planområdet som utgör jaktområden för det lokala 
hasselsnokbeståndet idag som vore mer lämpligt att ta i anspråk som naturmark. 

Kommentar: Kommunen föreslår inte att de aktuella delarna av fastigheterna ska planläggas som 
naturmark. Dessa delar av fastigheterna ligger utanför planområdet. Om fastigheterna ska få någon annan 
användning än dagens är det en fråga för en annan prövning. 
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 16. Tarjei Boe och Gita Simonsen (ägare av Kungbäck 1:78)
Jag har stora invändningar mot storleken på bebyggelsen som ligger i förslaget. Jag har också invändningar 
mot att de också har et helt annat uttryck än dagens bebyggelse. Det är inte bra av följande anledningar: 

 Ny bebyggelse är mycket högre än husen som finns i Stensvik i dag, vilket bidrar till ett väldigt
annorlunda uttryck på husen än hur dagens bebyggelse är. Det ger en annan upplevelse av att
komma till Stensvik. De nya husen blir dominerande, och det ändrar och förstör den historiska
platsen och charmen som finns idag.

 "Form och färg" är väldigt annorlunda än bebyggelsen och landskapet som finns i Stensvik idag.
Detta är ett gammalt fiske- och landsbruksområde, och det är viktig att bevara.

 Det bör vara ett mål att man ska behålla havsutsikten från både bostadsfastigheter och friområden
som finns i Stensvik i dag. Det står också i planbeskrivningen att detta är viktigt att behålla. Med
så hög och dominerande bebyggelse, som är föreslagna, kommer havsutsikten att försvinna från
de flesta fastigheterna.

 I dag har husen i Stensvik ett avtryck på mindre än 75 m2. Förslaget visar ett avtryck per fastighet
på 140-180 m2. När det också i förslaget ligger möjlighet for hög höjd för husen blir det möjligt
att bygga ett hus på +/- 300 m2. Detta är inte att bevara karaktär och form från bebyggelsen som
finns i Stensvik i dag. Äldre små hus med mycket historia och charm blir förstörda av nya och allt
för stora hus.

 Jag lägger också märke till att illustrationer av hustyper, som ska vara exempel, är mycket mindre
än det avtrycket som är möjligt att bygga i förslaget. Det vore mer "fair play" med ärliga
illustrationer med realistiske mål.

 Uttalanden i planbeskrivningen för Stensvik när det kommer till "storlek och stil på bebyggelsen
och hur man ska bevara känslan och karaktären som finns i Stensvik i dag" är inte i närheten av
att stämma överens med ramen for bebyggelsen som ligger i förslaget.

Kommentar: Som kommunen har redogjort för i samrådsredogörelsen och i planförslaget är 
bebyggelsekaraktären i Stensvik blandad med många hus i olika material och från olika tidperioder. 
Kommunen anser att denna blandade karaktär, med hus i vitt skilda höjder, karaktär och material inte är så 
gemensam och typisk för ett Bohuslänskt fiskesamhälle att den bör vara styrande för vilken ny bebyggelse 
som tillåts. Denna blandade karaktär har uppstått genom att Stensvik successivt har förtätats under 1950-
1980-talet, och kommunen anser att en ytterligare förtätning i form av enbostadshus med vissa 
utformningsbestämmelser (bland annat takutformning och materialval) innebär en rimlig utveckling av 
bebyggelegruppen. 

Bebyggelsen som föreslås i planförslaget är en avvägning mellan en anpassning till vad som finns och vad 
som är önskvärt för moderna bostadstomter med möjlighet till åretruntboende, vilket också är ett mål med 
detaljplanen. 

Många av huvudbyggnaderna i Stensvik är mycket riktigt 100 m2 eller något mindre, medan några är uppåt 
100-110 m2. Det anser kommunen är en för liten byggnadsarea för nybyggnation. Flera fastigheter i
Stensvik nyttjar också redan idag en sammanlagd byggnadsarea på uppåt 180-200 m2, men uppdelat på
flera olika byggnader. Begränsningen av byggnadsarea i planförslaget, reglerat till 180-220 m2 beroende på
tomt, avser den sammanlagda byggnadsarean för alla bygglovspliktiga byggnader som placeras på tomten.
Denna exploateringsgrad är vanlig i detaljplaner för enbostadshus och leder sällan till så stora hus,
eftersom kvadratmeterna ska räcka till allt som behövs på tomten över en lång tid.

Avsikten med illustrationen på sida 17 är att visa ett hus med nockhöjden 7,5 meter. En illustration som 
visar utrymmet en fullt utnyttjad byggnadsarea upptar finns på sida 19. Att alla byggnader i en detaljplan 
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 utnyttjar alla planbestämmelser är ovanligt, men det är en riktig synpunkt att planen bör redovisa hur ett 
maximalt utnyttjande kan se ut. Detta ska justeras inför antagandet. 

Kommunens har utformat förslaget för att behålla så mycket havsutsikt som möjligt utan att det får 
orimliga effekter på den bebyggelse som medges i förslaget. Störst hänsyn har tagits till den bebyggelse 
som ligger närmast vattnet, och med avtagande prioritet allt eftersom avståndet ökar. 

17. Jon Terje Stubberud (ägare av Kungbäck 1:80) och Helene Stubberud
Som planen är utformad innebär den stora negativa konsekvenser för oss. Vi motsätter oss detta med 
planen. Det är mycket som borde ha ändrats i förslaget. 

Fel i plankarta 
I planbeskrivningen (s. 23) står det att all kvartersmark lägre än 3,3 meter ovan havsytan har 
prickmarkerats. För fastigheten 1:75 stämmer inte detta. På illustrationskartan är huset placerat lägre än 3,3 
meter över havsytan. Har fastigheten 1:75 dispens från reglerna? 

Kommentar: Höjdkurvorna på grundkarta är en förenkling av en laserscanning av terrängen. 
Laserscanningen ligger till grund för ett planeringsunderlag som visar alla de ytor som ligger under 3,3 
meter över nollplanet (gula, orangea och röda fält på bilden nedan). Som det framgår av kartan är den 
illustrerade huvudbyggnaden på Kungbäck 1:75 placerad mer än 3,3 meter ovan havsytan. Det fält som 
skjuter in på byggrätten ligger 1-3 decimeter under denna nivå och är avsedd att höjas vid byggnationen. 
En bestämmelse om detta ska läggas till på plankartan. 

Prickmarkering saknas 
I kommunens FÖP och i planbeskrivningen står det att nya hus bör placeras så att utsiktsförhållanden 
från befintliga fastigheter påverkas så lite som möjligt. För att uppfylla detta är ett område i plankartan 
markerat som område där byggnad inte får uppföras. 
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 När syftet med prickmark är att skapa ett siktstråk för bakomliggande fastigheter måste detta fullföljas hela 
vägen, så att man får till ett siktstråk. När ett hus placeras mitt i ett siktstråk kan det inte kallas för ett 
siktstråk. 

Vi kräver att planen ändras och att siktstråket inte stoppar vid fastigheten 1:75. Området som är markerat 
med rött på bild 2 måste prickmarkeras. I dagens plan mister vi cirka 80 % av vår utsikt. Här borde 
kommunen se till att en större andel av utsikten bevaras. Dagens plan bryter mot både kommunens FÖP 
och avsikten med att prickmarkera för att skapa ett siktstråk. 

I samrådet svarade kommunen att planbeskrivningen ska revideras så att den visar påverkan enligt 
plankartans bestämmelser. Var är de reviderade illustrationerna? Detta har vi inte tagit emot. 
Illustrationerna bör också visa flera punkter från fastigheten. 

Enligt svaret i redogörelsen kommer också ”byggnaden på Kungbäck 1:75 endast att uppta en mindre del 
av blickfånget jämfört med resten av havsutsikten. Sett till denna påverkan, samt avståndet och antalet 
tomter mellan Kungbäck 1:80 och havet, bedömer inte miljö- och byggförvaltningen att påverkan är så 
pass betydande att det är rimligt att styra byggnadernas placering på Kungbäck 1:75.”. Hur är det möjligt 
att påstå att byggnaden på 1:75 upptar en mindre del av blickfånget jämfört med resten av havsutsikten? 
Har kommunen varit ute på plats? Har kommunen tittat på illustrationen på bild 3 ovanför? 

Kommunen nämner antalet tomter i plural. Här är det bara en tomt som saknar prickmarkering mellan 
Kungbäck 1:80 och havet, och det är tomt 1:75. 

Synpunkter: 
1. Varför är inte siktstråk och prickmark också gjort på tomt 1:75?
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2. Kan kommunen ge sin definition av ”nya hus bör placeras så att utsiktsförhållandena från
befintliga fastigheter påverkas så lite som möjligt”. Hur många procent av havsutsikten menar
kommunen måste behållas för att ”påverkas så lite som möjligt” är uppfyllt?

3. Här kräver vi att planen ändras så att utsiktsförhållandena förbättras.

Byggnation på 1:75 tar mycket havsutsikt från många av fastigheterna i området. Här borde huset placeras 
i nord-sydlig riktning. Det blir bättre siktstråk mot havet för många fastigheter. Det ger också intryck av 
glesare bebyggelsen från havet, badplatsen och stora delar av planområdet. 

Det beskrivs i planbeskrivningen att nord-sydlig riktning minskar påverkan på utsikt för bakomliggande 
fastigheter och skapar variation i planområdet. Varför är inte då byggnaden på 1:75 placerade på detta sätt? 
Detta är en av tomterna som tar mest utsikt från flera tomter i området. Vi kräver att byggnad på fastighet 
1:75 läggs i nord-sydlig riktning. 

Kommentar: Kommunen anser att den utsikt som redovisas på fotomontaget från Kungbäck 1:80 innebär 
en acceptabel påverkan på utsikten. Kommunen grundar detta ställningstagande på att huvudbyggnaden 
på Kungbäck 1:80 ligger cirka 150 meter från vattnet och att det finns två rader med befintlig bebyggelse 
inom detta avstånd i närheten (1:42 och 1:43 samt 1:37 och 1:53). Det är därför rimligt att en förtätning 
kan förväntas i detta område. 

Kommunen bedömer inte att placeringen av huvudbyggnaden på Kungbäck 1:75 har en meningsfull 
påverkan på utsikten från Kungbäck 1:80. Påverkan på utsikten följer snarare av byggnationen mellan 
Kungbäck 1:75 och 1:80, där den mest påverkande byggnaden redan har vänts i nord-sydlig riktning för att 
ta hänsyn till utsiktspåverkan. 

En brist på plankartan är att den utsikt som visas i fotomontaget inte är säkerställt på plankartan med 
bestämmelser. Detta ska justeras i antagandehandlingen. Kommunen bedömer dock inte att det är 
nödvändigt med prickmark i området mellan Kungbäck 1:53 och 1:75. I detta område ligger marken lägre 
och låga komplementbyggnader påverkar inte utsikten. Material som redovisar utsiktspåverkan tydligare 
ska tas fram till antagandet av detaljplanen. 

Fel tomter har tagits bort från planförslaget 
Fyra tomter har tagits bort från förslaget. Vad är den professionella bedömningen för att tomterna i norr 
ska tas bort, när det ser ut som att det ger större effekt på livsmiljö för hasselsnok att ta bort tomter i 
planområdets sydöstra del? 

I rapporten för hasselsnok står det att sly och träd som växer upp i norr minskar områdets värde för 
hasselsnok. Det har skett sedan platsbesöket år 2019. Dessa tomter ligger också inklämt mellan bebyggda 
fastigheter och väg. Rapport från Naturcentrum från 2016 beskriver att tomterna i sydost är födosöksmiljö 
för hasselsnok. I karta över hasselsnokshabitat enligt GIS-modellering är merparten av de fyra tomterna i 
sydost habitat för hasselsnok.  

Enligt rapport från Rio Kulturkooperativ är områden inom detaljplanen lämpliga hasselsnokshabitat. Här 
ligger området med de fyra tomterna utanför området som är definierat som lämpliga hasselsnoksmiljöer. 
De fyra tomterna i öster ligger inom område som är definierat som hasselsnokshabitat. 

Beskrivningen av vart fynd av hasselsnok har gjorts är fel. Det var jag som gjorde fyndet, och det är inte 
registrerat på rätt plats. Jag gjorde fyndet utanför vår fastighet 1:80. Varken GIS-modellering, inventering 
eller faktiska fynd ger stöd för att tomterna i norr bör utgå. För oss ser det ut som om det skulle ge en 
mycket större vinst för hasselsnoken att ta bort tomterna i den sydöstra delen av planområdet. 

Rapport från Naturcentrum från år 2016 beskriver också att området med tomterna i sydost är 
födosöksmiljöer för hasselsnok och om inte tillräckliga åtgärder vidtas kommer byggplanerna att leda till 
en betydande försämring för hasselsnoken och på sikt en risk att arten försvinner från området? 
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 Enligt en expert vi har fått information av bör tomterna i sydost inte bebyggas. Detta bekräftar väl också 
våra frågor om rätt tomter har tagits bort från förslaget. Om tomterna i sydost inte tas bort från förslaget 
är detta helt klart grund för att överklaga till mark- och miljödomstolen. Kan kommunen bekräfta att de 
har mottagit rapport som anger att byggande på tomter i sydost bör undvikas? Vi kräver att dessa tomter 
tas bort från planen. 

Kommentar: Kommunens kartläggning av värdefulla miljöer för hasselsnoken har skett i flera steg som 
gradvis ökat detaljeringsgraden. De inledande GIS-studierna är automatiserade och ger främst en 
förståelse för hur det större nätverket hänger samman. Det kan inte användas för att utläsa exakt vilka ytor 
som är värdefulla eller inte. Det syns till exempel genom att den asfalterade parkeringen för Kungsviks 
hamn ingår som potentiell livsmiljö i studien. 

Det fältbesök som genomfördes år 2019 är det som utförts mest nyligen och med störst fokus på 
studerandet av hasselsnoken. Inventeringen från Rio Kulturkooperativ är en allmän redovisning av alla 
naturvärden i Stensvik som inte har denna detaljeringsgrad. 

Den utredning som Naturcentrum tog fram år 2016 hade en annan ansats än utredningen från år 2019. 
Den äldre utredningen var av generell art som inte gick in i detalj på vilka ytor som var bättre eller sämre 
för hasselsnok. Syftet med den var att beskriva om utredningen kunde innebära en påverkan på 
hasselsnoken och om det därmed var nödvändigt med skyddsåtgärder. Inget platsbesök genomfördes för 
utredningen. Den nya utredningen från år 2019 har en högre detaljeringsgrad som inkluderar fältbesök och 
kartläggning av de olika naturtyperna i Stensvik för att mer noggrant kunna ta ställning till exploateringens 
påverkan och behov av justeringar och skyddsåtgärder. De värdefulla miljöer för hasselsnoken som 
beskrivs i rapporten från år 2016 finns också med i rapporten från år 2019, men har kunnat bestämmas 
mer exakt till kanten mellan dalgången och hällmarken. 

Syftet med kommunens utredningar är att kartlägga förutsättningarna för att förtäta i Stensvik och vilka 
skyddsåtgärder som behövs för att göra detta möjligt. I kommunens inventeringar, genomförda av 
Naturcentrum, har marken i norr bedömts som en mer lämplig miljö för hasselsnok än området med 
tomter i söder. Området i söder har bedömts vara för öppet och sakna de strukturer i form av ledlinjer 
och liknande som behövs för att hasselsnoken ska trivas. Kommunen anser därmed inte att det är 
motiverat att ta bort dessa tomter från förslaget. I expertutlåtandet (not, av Pål Sørensen, detsamma som 
refereras till i andra yttranden ovan) saknas också helt resonemang om möjliga skyddsåtgärder för att 
kompensera för planförslagets påverkan. 

Dispens från artskyddet saknas 
Kommunen har inte sökt eller fått dispens från 4, 5 och 7 § i artskyddsförordningen. Varför har inte det 
gjorts? När det görs ett stort ingripande i födosöksmiljön krävs väl en dispens från artskyddsföreningen? 
Om inte området som är födosöksmiljö tas bort från planen kräver vi att kommunen söker dispens från 
artskyddet. 

I rapporten av Naturcentrum från år 2016 finns en beskrivning av hur hasselsnoken sprider sig i området 
och planens konsekvenser. Det är borttaget i rapporten från år 2021. Vi kräver en förklaring på varför 
mycket av texten som beskriver födosöksmiljö för hasselsnoken och som är ofördelaktig för planen har 
tagits bort från rapporten 

Vi menar också att hänsyn bör tas till EU-domstolens dom (C473/19 och C474/19) som underkände 
Sveriges tillämpning av artskyddet. Av domen följer att förbuden att döda, störa eller skada vissa skyddade 
arter även gäller när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet och inte enbart om 
hela den skyddade populationen påverkas. 

Kommentar: Hasselsnoken berörs endast av 4 § artskyddsförordningen. En dispens från 
artskyddsförordningen krävs om en skyddad arts reproduktions- och viloplatser berörs. Vare sig 
reproduktions- eller viloplatser (övervintringsplatser) tas i anspråk i förslaget. 



Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m.fl., Strömstads kommun 22 (23) 

 Med de skyddsåtgärder som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen bedömer kommunen att det inte 
krävs någon dispens från artskyddsförordningen. Denna bedömning delas av Länsstyrelsen, som är den 
myndighet som ansvarar för tillämpningen av artskyddsförordningen. 

Bedömningarna i MKB:n har gjorts med kännedom om EU-domstolens avgörande. Den domen kritiserar 
ett förhållningssätt där man tidigare accepterat att djur skadas eller dödas med hänvisning till att 
populationen är så livskraftig att den ändå inte skadas på totalen. I det här fallet har påverkan på 
hasselsnoken noga utretts och hänsyn till individerna tas genom de skyddsåtgärder som föreslås. 
Kommunen bedömer att åtgärderna och anpassningar i detaljplanen gör att den inte strider mot vare sig 
artskyddsförordningen eller EU-domstolens avgörande. 

Faunadepåer ligger tätt inpå uteplats 
Enligt planen ska det anordnas faunadepåer. Vi har inte något emot detta, men för åtgärdsplats 3 ser den 
ut att ligga väldigt nära en uteplats/terrass som ligger i sydvästra hörnet på vår tomt. Faunadepåer kan 
medföra ökad mängd gnagare, insekter och lukt. Sådana platser kan lätt bli plats för trädgårdsavfall. Det 
bör då vara kontroll på att dessa inte blir för stora. 

Vi önskar bara att försäkra oss om att denna inte blir lagd så nära vår tomt att den kan utgöra ett problem. 
Den bör placeras minst 20 meter från terrassen. 

Kommentar: Faunadepåerna är enkla att flytta på vid projekteringsskedet så länge de placeras solbelyst 
och tillräckligt nära gångvägen. Enligt kommunens mätning på grundkartan är avståndet mellan uteplatsen 
och den aktuella faunadepån cirka 20 meter i enlighet med synpunkten. 

Övrigt 

 Fastighet 1:42 delas av ny väg. Här finns det många bättre alternativ.

 När man gör en ny plan borde huvudvägen i Stensvik läggas utanför fastigheten 1:54.

 Brist på parkering till badplatsen kommer att bli ett problem. Småvägar fylls av parkerade bilar. Se
bilden på sida 11 i planbeskrivningen. Bilden visar 12 olovligt felparkerade bilar.

 Bostäder kommer sannolikt att användas som fritidshus och inte av helårsboende.

 Höga hus på 7,5 meter borde inte tillåtas mitt i planområdet.

Kommentar: Vägen som korsar Kungbäck 1:42 är en tillfartsväg för två till tre bostadshus med mycket lite 
trafik. Kommunens skäl för utformningen av vägen framgår i svaret till ägaren av Kungbäck 1:42. Skälen 
för att inte ändra vägsträckningen i norr framgår av svaren till ägarna av Kungbäck 1:19, 1:43 och 1:44 
med flera. 

Kommunen bedömer att det finns tillräckligt med parkering för allmänheten i närområdet. Det finns 
bland annat en planlagd parkering nordost om planområdet på Kungbäck 1:59, och mark som planläggs 
som parkering på Kungbäck 1:19 i detta förslag. Kommunen anser också att annan slags parkering under 
vissa sommardagar får tålas i småskaliga besöksmål som Stensvik, under förutsättning att väghållaren 
tillåter det. 

Kommunens mål med detaljplanen är att möjliggöra för helårsboende i Stensvik. Kommunens främsta 
verktyg för att möjliggöra detta är att tillåta en bebyggelse som uppfyller åretruntstandard. Kommunen har 
inte möjlighet att bestämma i en detaljplan om ett hus ska nyttjas eller uppföras som åretruntboende. Den 
höjd som tillåts för husen är en del av denna målsättning. 
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Kvarstående synpunkter 
Nedanstående personer har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har 
tillgodosetts. De personer som är listade under rubriken sakägare och som helt eller delvis inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda har vid ett antagande av detaljplanen rätt att överklaga beslutet. De personer 
som är listade under rubriken övriga, saknar, enligt kommunens bedömning, rätt att överklaga beslutet vid 
ett antagande av detaljplanen oavsett om synpunkterna helt eller delvis inte tillgodosetts. 

Sakägare 
(ägare av Kungbäck 1:85) 

(¹⁄₂₄-ägare av Kungbäck 1:19) 

(⁹⁄₁₀-ägare av Kungbäck 1:78) 

 (äger ¹⁄₂₄ av Kungbäck 1:19) 
 (ägare av Kungbäck 1:87 samt ¼ av Kungbäck 1:19)  

(ägare av Kungbäck 1:106 samt ¼-ägare av Kungbäck 1:19) 

 (¹⁄₃₆-ägare av Kungbäck 1:19) 
(ägare av Kungbäck 1:38) 

¹⁄₂₄-ägare av Kungbäck 1:19) 
 (½-ägare av Kungbäck 1:77) 

 (¼-ägare av Kungbäck 1:77) 

 (½-ägare av Kungbäck 1:43 och 1:44) 

 (¼-ägare av Kungbäck 1:43 och 1:44) 

 (¼-ägare av Kungbäck 1:43 och 1:44) 

 (ägare av Kungbäck 1:42) 

 (½-ägare av Kungbäck 1:54 samt ¹⁄₆₀ av Kungbäck 1:19) 
(½-ägare av Kungbäck 1:54) 

(¹⁄₂₄-ägare av Kungbäck 1:19) 

 (½-ägare av Kungbäck 1:39 och 1:40 samt ¹⁄₁₂-ägare av Kungbäck 1:19) 

 (¹⁄₁₀₈-ägare av Kungbäck 1:19) 

A(¹⁄₁₀₈-ägare av Kungbäck 1:19) 
(ägare av Kungbäck 1:37) 

 (¼-ägare av Kungbäck 1:77) 

 (⅒-ägare av Kungbäck 1:78) 

(¹⁄₂₄-ägare av Kungbäck 1:19) 

¹⁄₁₀₈-ägare av Kungbäck 1:19) 
ägare av Kungbäck 1:80) 

 (¹⁄₃₆-ägare av Kungbäck 1:19) 

ägare av Kungbäck 1:45) - ? 

Övriga 
Kungsviks Hamnförening, styrelsen 

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 

Miljö- och byggförvaltningen 
202x-xx-xx 

Jimmy Magnusson 
Planeringsarkitekt 
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Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Rådhuset Arkitekter genom ekolog 
Kalle Edlund, landskapsarkitekt Maria Andersson, arkitekt Lena Andersson och lantmä-
teriingenjör Michael Johansson på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB.

Miljökonsekvensbeskrivningen har handlagts av Planavdelningen i Strömstads kommun 
genom planeringsarkitekt Jimmy Magnusson och miljöplanerare Anna Wallblom.

LÄSANVISNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen 
och är därmed en del av beslutsunderlaget.

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom 
planområdet medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer sammanfattad 
beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den miljö-
påverkan som planen ger upphov till. 

För att få en så bra förståelse som möjligt för de planerade förändringarna bör planbe-
skrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.
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Sammanfattning
Detaljplan för nya bostäder i Stensvik
Strömstads kommun tar fram en detaljplan för komplettering av småhus inom fast-
igheten Kungbäck 1:38 m fl i Stensvik på Hogdalsnäset. Planförslaget innebär att ett 
befintligt småhusområde med ca 20 småhusfastigheter, varav 15 inom det föreslagna 
planområdet, kan kompletteras med ytterligare 15 fastigheter för enbostadshus. Utöver 
befintliga och föreslagna bostadsfastigheter inrymmer planområdet bland annat gatu-
mark, parkmark och naturmark samt vattenområde. Området är inte planlagt sedan 
tidigare. Planförslaget följer de strategier som finns i den fördjupade översiktsplanen, 
FÖP Norra kustområdet från 2017.

Illustrationskarta som visar möjlig utformning av planförslaget.
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Betydande miljöpåverkan
En undersökning av betydande miljöpåverkan samt underlag för avgränsningssamråd 
för detaljplanen togs fram av Strömstads kommun 2018-11-12. I undersökningen kon-
staterades att planens genomförande kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Planen ska därför genomgå en strategisk miljöbedömning och det ska tas fram en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB). Motivet till bedömningen är att det hittats hasselsnok 
i området, en art som är skyddad enligt 8 kap i miljöbalken. Det bedöms finnas en risk 
att hasselsnokens livsmiljöer påverkas negativt när detaljplanen genomförs. 

Avgränsning
I samråd med länsstyrelsen har MKB:n avgränsats till att behandla artskydd, påverkan 
på övrig värdefull naturmark, grön infrastruktur samt ekosystemtjänster. Kommunen 
har även valt att behandla riksintressen och miljökvalitetsnormer, MKN, i MKB:n. 
Geografiskt behandlas i huvudsak planområdet. Hasselsnok och grön infrastruktur ses 
också i relation till ett större område, det så kallade influensområdet. Planförslaget jäm-
förs i MKB:n mot ett nollalternativ som ska visa hur området förmodligen utvecklas om 
detaljplanen inte antas och därmed inte genomförs.

Konsekvenser
MKB:ns bedömning av konsekvenser för hasselsnok bygger till stor del på kartlägg-
ning och utlåtanden som gjorts av Naturcentrum (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 
2019 och 2022). I dessa föreslås också skyddsbestämmelser som ska motverka negativa 
konsekvenser för arten. Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande inte leda 
till någon betydande miljöpåverkan.

Grön infrastruktur
Den gröna infrastrukturen är det nätverk av naturmiljöer som skapar förutsättningar 
för fungerande ekologiska funktioner. Det ger möjlighet för arter att spridas istället för 
att isoleras. En GIS-baserad analys som Strömstads kommun låtit Calluna AB göra 
och som Naturcentrum hänvisar till (Bohman 2022), visar att det finns ett nätverk av 
lämpliga miljöer för hasselsnok på västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger. 
Bildandet av nya tomter sker på mark som kan användas för födosök, men också vara 
en viktig del av det gröna nätverket. Hur den gröna infrastrukturen påverkas beror på 
utformningen av trädgårdarna, vilket inte går att styra över i detaljplanen. Genomför-
andet av de skyddsåtgärder som Naturcentrum föreslagit bedöms dock motverka de 
negativa konsekvenser för artens spridningsmöjligheter som eventuellt uppkommer till 
följd av trädgårdarnas utformning. Även om alla tomter skulle utformas på ett för has-
selsnoken olämpligt sätt bedöms det, med genomförda skyddsåtgärder, inte bli mer än 
små konsekvenser för arten och då främst på individnivå.

Hasselsnok
Inom och i anslutning till planområdet har olika fynd av hasselsnok registrerats i Art-
portalen. För att kunna ta tillräcklig hänsyn till hasselsnok har Naturcentrum tagit fram 
utlåtanden och gjort en kartläggning av hasselsnoksmiljöer. Kartläggningen visar att det 
finns lämpliga ställen där hasselsnokar kan övervintra och miljöer där det är gynnsamt 
för dem att vila och söka föda, både inom och i direkt anslutning till planområdet. 
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Eftersom planförslaget innebär att ytterligare stora delar av dalgången tas i anspråk, går 
det att anta att ett genomförande av planen kan få effekter för hasselsnok i området. 
Beroende på de nya tomternas utformning kan dessa effekter bli negativa, neutrala eller 
till och med positiva. I MKB:n föreslås flera skyddsåtgärder som syftar till skapa gynn-
samma miljöer för födosök och vila, vilket höjer värdet för hasselsnok på den mark som 
blir kvar mellan fastigheterna. Föreslagna åtgärder är anläggande av rösen, faunadepåer 
(högar med grenar, buskar och ris m.m.), stenmurar och genomförande av informa-
tionsinsatser. Skyddsåtgärdernas genomförande ska säkerställas i ett exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. Skyddsåtgärdena är 
utformade för att få så stor effekt som möjligt, samtidigt som placeringen är anpassad så 
att de inte kräver särskild skötsel, utan drar nytta av normal skötsel som ändå sker längs 
bil-, gång- och cykelvägar. Åtgärder genomförs också för att hålla nere hastigheterna i 
området. Vägarna görs smala och förses med vägbulor. 

De skyddsåtgärder som ska genomföras bidrar dels till att höja kvaliteten på återstående 
planlagd park- och naturmark, dels till att höja kunskapen om hasselsnok hos de bo-
ende i området. De bidrar också till att minska hastigheten hos biltrafik. Sammantaget 
bedöms skyddsåtgärderna leda till att de negativa effekterna som ett genomförande av 
planförslaget medför, begränsas och konsekvenserna bedöms därmed bli små eller mar-
ginella för populationen av hasselsnok på Hogdalsnäset. Om nya trädgårdar utformas på 
ett för ormen gynnsamt sätt, kan konsekvenserna även bli något positiva. Bedömningen 
är att gynnsam bevarandestatus för arten består med genomförda skyddsåtgärder och att 
platsens kontinuerliga ekologiska funktion bibehålls. Därmed krävs ingen dispens från 
artskyddet. Frågan om artskydd hanteras istället genom att  länsstyrelsen granskar plan-
handlingarna i den löpande detaljplaneprocessen. Ytterligare samråd med länsstyrelsen 
kan dock inte uteslutas i senare skede.

Övrig naturmark
Planområdet ligger i en dalgång där det tidigare varit jordbruksmark. En naturinvente-
ring som gjorts i området av Rio Kulturkooperativ visar att det finns vissa naturvärden, 
men förutom förekomsten av hasselsnok är värdena ganska begränsade. Högst värden 
finns i en randskog och vegetation utmed en bergsbrant i planområdets västra del. 
Randskogen ligger i nordväst och är till stora delar avsatt som allmän platsmark natur 
i planförslaget. Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära någon risk för 
negativa konsekvenser för randskogens naturvärden i förhållande till nollalternativet 
förutsatt att hänsyn tas till denna vid placering av dagvattendiken. 

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens 
arbete. En analys visar att den föreslagna detaljplanen får liten påverkan på ekosystem-
tjänster i området. Planen bedöms endast medföra små negativa konsekvenser, förutsatt 
att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok genomförs. De småbiotoper som skapas 
genom skyddsåtgärderna kan bidra till att stärka ekosystemtjänsten biologisk mångfald. 
Även nya trädgårdar kan, beroende på hur de utformas, bidra till detta. 
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Dagvatten
Dagvatten från vägar och parkeringsytor bör renas i makadamfyllda svackdiken och 
ledas vidare till diken som anläggs genom området i nord-sydlig riktning, enligt en dag-
vattenutredning som tagits fram av Sweco (2021). Dessa diken kan även avleda vatten 
vid kraftiga skyfall. För övrigt dagvatten finns en nyligen anlagd dagvattenledning som 
dimensionerats för att klara en utbyggnad av planområdet. Ett genomförande av plan-
förslaget med den dagvattentillförsel det innebär, bedöms inte leda till någon försämrad 
ekologisk eller kemisk status hos recipienten, vattenförekomsten Yttre Dynekilen. De 
planerade åtgärderna bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för hasselsnok.

Nollalternativet
I nollalternativet kan delar av området ändå bebyggas, medan delar sannolikt kommer 
att användas på samma sätt som idag. Kommunen bedömer att det kan komma att 
lämnas förhandsbesked för vissa tomter inom området. 

De öppna gräsytor som blir kvar kan fortsatt komma att användas för parkering. De 
ytornas värden för hasselsnok kommer i så fall att bestå, men även risken för att ormar 
blir överkörda på gräsytorna. Ytorna kan även komma att växa igen om markägaren 
väljer att inte upplåta dem för parkering.

Figur 1.1 Ortofoto som visar utseendet på planområdet i nuläget� Planom-
rådet är markerat med gul gräns�
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

1.1.1 Upphävd detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl
Kommunfullmäktige antog 2016-11-24 en detaljplan för komplettering av småhus 
inom del av Kungbäck 1:38 m fl i Strömstads kommun. Det beslutet upphävdes av 
Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-07 (Mål nr P 8129–17). Domstolen ansåg att 
beslutsunderlaget var bristfällig när det gällde hasselsnok, som finns inom planområdet. 
Hasselsnoken är fridlyst och strikt skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen. Det inne-
bär att det är förbjudet att skada eller förstöra hasselsnokens fortplantningsområden och 
viloplatser, samt att avsiktligt fånga, döda eller störa djuren. Domstolen menade att det 
var tveksamt om det skulle gå att säkerställa att naturmarken blev skött på det sätt som 
planen förutsatte. Det bedömdes inte heller finnas tillräckligt stöd för att de åtgärder 
som planerades skulle innebära ett tillräckligt skydd för hasselsnokens livsmiljö. Dom-
stolen ansåg att det fanns en risk för att hasselsnokens fortplantningsområden eller vilo-
platser skulle kunna skadas eller förstöras till följd av planen. Därför menade domstolen 
att ett genomförande av planen kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan och 
att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, därmed borde ha upprättats. 

1.1.2 Nytt planarbete
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 att göra ett omtag av detaljplanen. Det inne-
bär en ny planprocess med samråd och granskning, innan detaljplanen på nytt kan tas 
upp för beslut om att antas. Det omstartade planarbetet följer bestämmelserna i 4 kap 
34 § PBL i dess lydelse efter 1 januari 2018. Denna MKB ingår i planhandlingarna och 
är därmed en del av beslutsunderlaget. 

Under våren 2020 var planförslaget ute på samråd och efter det genomfördes vissa 
justeringar inför granskningen som hölls runt årsskiftet 2021/2022. Bland annat valde 
kommunen att undanta ett antal fastigheter från planområdet på grund av risk för 
negativ påverkan på hasselsnok. Efter granskningen har det kommit in yttranden om 
bland annat nämnda fastigheter. Dessa säger bland annat att den aktuella ytan idag 
saknar de värden som pekats ut i genomförd utredning för hasselsnok tillhörande detalj-
planen (Bohman 2022). Samtidigt pekas två nya ytor ut som värdefulla för hasselsnok, 
ytor som Naturcentrum inte bedömer ha stor betydelse för arten och som kommer att 
bebyggas. Kommunen har bedömt att den utredning som gjorts av Naturcentrum dels 
har högst detaljeringsgrad och omfattning, dels är bäst anpassad i tid för fältinventering. 
Därmed väljer kommunen att förlita sig på Naturcentrums bedömningar och anser att 
det inte finns skäl att ändra planhandlingarna till följd av dessa synpunkter. I övrigt har 
vissa yttranden lett till mindre justeringar och förtydliganden i planhandlingarna inför 
antagande, medan det räckt med att bemöta de flesta synpunkterna i granskningsutlå-
tandet.

Planförslaget innebär en komplettering med enbostadshus inom fastigheten Kungbäck 
1:38 m fl. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att redan avstyckade, obebyggda fastig-
heter inom ett befintligt område med småhus bebyggs. Planförslaget omfattar 15 befint-
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liga enbostadshus och 15 nya fastigheter för enbostadshus med helårsstandard. Detalj-
planen omfattar även bland annat gatu-, park- och naturmark, samt vattenområde.

Stensvik ligger på yttersta delen av Hogdalsnäset, ca 20 km norr om Strömstads centrum 
och ca 18 km söder om gränsen mot Norge vid Svinesund. Planområdet omges i 
huvudsak av hällmarksområden med inslag av skog. Utmed västra plangränsen finns en 
bergskant utmed vilken det växer en smal randskog. I norr finns en nyligen avverkad yta 
och i söder ligger havet. Planen omfattar ca 8 ha landområde och ca 2 ha vattenområde. 

1.2 Miljöbedömning

1.2.1 Syfte
Syftet med miljöbedömning är, enligt 6 kapitlet i miljöbalken, att integrera miljö-
aspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Integrering 
innebär att miljöbedömningen påverkar hur planen utformas, så att planen bidrar till 

Tabell 1.1 Värdering av negativa konsekvenser - intressets värde i förhållande till omfattningen 
av ingreppet eller störningen�

OMFATTNING AV INGREPP/STÖRNING

INTRESSETS 
VÄRDE

STOR OMFATTNING MÅTTLIG OMFATTNING LITEN OMFATTNING

Högt värde stora konsekvenser måttliga - stora  
konsekvenser

måttliga konsekvenser

Måttligt värde måttliga - stora  
konsekvenser

måttliga konsekvenser små - måttliga konse-
kvenser

Lågt värde måttliga konsekvenser små - måttliga  
konsekvenser

små konsekvenser

hållbar utveckling. Det innebär att miljöbedömningen inte kan bedrivas som en separat 
process skild från planarbetet. Kommunen ska, enligt 6 kap 5 § miljöbalken, undersöka 
om genomförandet av en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så 
är fallet ska en strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) ska tas fram. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan och ett underlag för avgränsningssamråd 
tillhörande detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl har tagits fram av Strömstads kom-
mun, daterad 2018-11-12. Undersökningen visar att genomförandet av detaljplanen 
kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Planen ska därför genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram enligt 6 kap MB i 
dess lydelse efter 1 januari 2018. Motivet till bedömningen är att det inom området 
finns observationer av hasselsnok och livsmiljöer för denna och att det är en art som har 
skydd enligt 8 kapitlet i miljöbalken. För att påtaglig skada ska undvikas vid ett ge-
nomförande av detaljplanen behöver de landskapsekologiska sambanden studeras både 
gällande hasselsnok och övriga naturvärden inom det föreslagna planområdet. 
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1.2.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Syftet med en MKB för en detaljplan är att identifiera, beskriva och bedöma de be-
tydande effekter som ett genomförande av planen kan antas leda till för människors 
hälsa och miljön. Även de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 
eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter ska redovisas. Det ska också framgå hur 
relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas. Konsekvenserna av den 
planerade verksamheten ska bedömas i förhållande till rimliga alternativ och till ett så 
kallat nollalternativ. Nollalternativet innebär i princip att planförslaget inte genomförs, 
men området kan ändå förändras. Det ska även ingå en redogörelse av de åtgärder som 
planeras för att följa upp och övervaka den betydande miljöpåverkan som genomföran-
det av planen innebär. 

Med miljöeffekter menas, enligt miljöbalkens 6 kap 2 §, direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa 
och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på befolkning och människors hälsa, 
biologisk mångfald samt klimat.

1.2.3 Bedömningsgrunder
För att beskriva och värdera de förändringar som planförslaget innebär har både ge-
nerella och objektspecifika bedömningsgrunder använts. Som generell grund används 
bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 
miljökvalitetsnormer och andra lagkrav och riktvärden. De mer objektspecifika bedöm-
ningsgrunderna utgörs av olika typer av underlagsmaterial, som kommunala planer och 
utredningar som tagits fram särskilt för planen.

Figur 1.2 Hasselsnokshabitat enligt GIS-modellering som Calluna AB gjort på uppdrag av 
Strömstads kommun� Kartan visar lämpliga hasselsnoksmiljöer (mörkrött) och nätverkssamband 
(ljusrött). Detaljplaneområdet är markerat med gul linje. Influensområdet avseende aspekten 
hasselsnok har ingen absolut gräns, utan består av ett komplext samband mellan habitat och 
habitatnätverk i trakten� 
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Bedömning av effekter och konsekvenser görs genom att det berörda intressets värde i 
nuläget och omfattningen av det fysiska intrånget eller störningen vägs samman. Värde-
skala för bedömningen redovisas i tabell 1.1. Negativa konsekvenser anges i en tregradig 
skala i form av små, måttliga eller stora konsekvenser. Även inga respektive positiva 
konsekvenser kan förekomma. Beskrivningen avser de konsekvenser som finns kvar efter 
att inarbetade miljöåtgärder är genomförda. 

1.2.4 Avgränsning

Geografisk avgränsning 

Planområdet omfattar Stensvik som ligger på yttersta delen av Hogdalsnäset i Ström-
stads kommun. Planområdet är cirka 10 ha stort, varav cirka 2 ha utgörs av vattenom-
råde. Se vidare avsnitt 2.1 Läge.

Eftersom MKB:n fokuserar på artskydd och naturvärden, som behöver ses i ett större 
sammanhang, beaktas även ett större område, det så kallade influensområdet. De större 
sambanden i landskapet lyfts särskilt under rubriken grön infrastruktur. 

Avgränsning i tid
Miljökonsekvensbeskrivningen har ingen exakt avgränsning i tid. Genomförandetiden 
för detaljplanen är fem år från det datum den vinner laga kraft. Detaljplanen kommer 
sannolikt att gälla även därefter, oavsett om föreslagna nya tomter är bebyggda eller inte. 
MKB:n har som utgångspunkt att bedöma de varaktiga konsekvenserna, det vill säga 
konsekvenser på relativt lång sikt efter planens genomförande. 

Avgränsning miljöaspekter
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i samråd med länsstyrelsen, som lämnade 
yttrande 2018-12-06. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att nedan-
stående frågor behöver behandlas i MKB. Samtidigt säger länsstyrelsen att vissa andra 
frågor i kommunens förslag till avgränsning, där det finns risk för viss miljöpåverkan, 
kan behandlas i samband med planarbetet. 

MKB:n ska enligt länsstyrelsen behandla:

• Grön infrastruktur med utgångspunkt i värdekärnor, värdeelement, värdetrakter  
 och viktiga spridningssamband 

• Artskydd - påverkan på hasselsnok som är skyddad enligt artskyddsförordningen

• Påverkan på övrig värdefull naturmark i området

• Ekosystemtjänster med utgångspunkt i deras sociala, kulturella och ekologiska  
 betydelse

Utöver ovanstående punkter har kommunen även valt att behandla riksintressen, dag-
vatten och miljökvalitetsnormer i MKB:n.

1.2.5 Samråd
En viktig del av MKB-arbetet är samråd med myndigheter och enskilda som kan antas 
bli berörda. Eftersom MKB:n ingår i en detaljplaneprocess ingår den automatiskt i de 
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samråd och den granskning som sker för detaljplanen. Synpunkter som kommer in 
under samråd och granskning redovisas i en samrådsredogörelse respektive ett gransk-
ningsutlåtande som sedan bifogas detaljplanen.

Under våren 2020 var detaljplanen ute på samråd och synpunkter lämnades från bland 
andra länsstyrelsen. Myndigheten pekade på att det måste vara tydligare argument för 
att hasselsnokens spridningssamband i området består eller förbättras. Den efterlyste 
även ett förtydligande av dels de avvägningar som gjorts i översiktsplanearbetet gällande 
frågan om alternativ lokalisering, dels planförslagets förhållande till berörda riksintres-
sen. MKB:n har kompletterats utifrån dessa frågeställningar. 

Figur 2.1 Planområdets läge och framtida utredningsområden� Planområdet är markerat med 
gul gräns� Det ligger inom område R1 (röd gräns) som är det enda område som kommunen 
pekat ut i FÖP Norra Kustområdet som utredningsområde för bostäder i närtid� F1 och F2 visar de 
framtida utredningsområden för bostäder som finns inom FÖP-området.
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2 Planförslag och alternativ

2.1 Läge
Stensvik ligger inom området Kungbäck vid yttre delen av Dynekilen, ca 20 km norr 
om Strömstads centrum och ca 18 km söder om norska gränsen vid Svinesund (figur 
2.1). Själva planområdet ligger delvis inom en dalsänka där det tidigare funnits mindre 
lantbruk med ängs- och betesmark. Sedan 1980-talet har den tidigare jordbruksmarken 
i huvudsak använts som bilparkering, främst för badgäster och för norrmän som har 
sommarstugor på de norska öarna Søndre Sandøy och Herføl, men också på de övriga 
sydliga Hvaleröarna. Inom planområdet finns idag ett 20-tal enbostadshus och flera 
avstyckade, obebyggda bostadsfastigheter.

2.2 Alternativ
I Strömstads översiktsplan (ÖP) från 2013 pekades ett antal områden ut för framtida 
utredning och förtätning. Kungbäck var ett av dessa områden och redan då pågick ett 
detaljplanearbete för nu aktuellt planområde. Några av de andra utpekade områdena i 
ÖP togs bort i arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strömstad-Skee 
på grund av förekomst av sandödla som är artskyddad. I arbetet med FÖP Norra kust-
området, inom vilket Stensvik och Kungbäck ingår, gjordes avvägningar som ledde fram 
till ett förslag med syfte att öppna upp för helårsboende och stimulans av besöksnäring-
en, samtidigt som stora områden ska behållas oexploaterade. Ett antal områden utred-
des för bostäder, däribland det nu aktuella planområdet. Av de områden som slutligen 
pekades ut är planområdet för Kungbäck 1:38 det enda utredningsområde för bostäder 
i samlad form som redovisas i närtid. Därutöver finns fyra områden där kommunen vill 
se en förtätning av bostäder i begränsad omfattning, det vill säga nybyggnad av enstaka 
bostadshus. Två områden ligger på Hogdalsnäset, nära Stensvik, ett på inre Hogdalsnä-
set och ett i Medvik-Hällestrand. Dessutom finns två framtida utredningsområden för 
bostäder utpekade inom FÖP-området (figur 2.1). Inom övriga områden i FÖP:en 
råder en restriktiv hållning till nya bostäder.

FÖP Norra kustområdet är till stor del en FÖP där god hushållning med områdets 
bevarandevärden och naturresurser varit en utgångspunkt. I den avvägning som gjorts 
mellan bevarande och exploatering har det norra kustområdets höga naturvärden, 
kulturmiljövärden och stora värden för friluftsliv och närrekreation vägt tungt. Bland 
annat har stor hänsyn tagits till livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och 
hasselsnok, som omfattas av ett strikt artskydd. Därmed är kommunen sparsam med 
att ta nya områden i anspråk. Att kommunen valt att satsa på förtätning i Stensvik och 
Kungbäck framför andra områden beror bland annat på att en utveckling av samlad 
bebyggelse inom ett redan utbyggt område bidrar till en långsiktigt god hushållning 
med mark i relation till en utveckling med mer spridd bebyggelse. Planförslaget innebär 
också lokalisering av ny bebyggelse till ett område där det finns möjlighet till kommu-
nal anslutning till allmän VA-anläggning och befintlig infrastruktur. Detta är en del i 
kommunens strategi för att skapa en hållbar bebyggelseutveckling där helårsboendet 
kan stärkas. Att stärka underlaget för den kommunala VA-anläggningen möjliggör en 
minskning av antalet enskilda avlopp som idag har skärgården som recipient, vilket ger 
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positiva effekter för havsmiljön. På sikt bidrar detta till förbättrad vattenkvalité i kom-
munens vattenförekomster. Genom förtätning inom ett redan befintligt, ianspråktaget 
bebyggelseområde, tas inte heller nya naturområden i anspråk. 

Avvägningar för lokalisering av områden för ny bostadsbebyggelse har därmed gjorts i 
kommunens fördjupade översiktsplanearbete. Eftersom antalet möjliga lokaliseringar 
kraftigt begränsats i FÖP har någon ytterligare alternativ lokalisering inte studerats 
inom ramen för denna MKB.

Under arbetet med en detaljplan för området har olika alternativa utformningar, främst 
i antal tomter, prövats med utgångspunkt från befintlig bebyggelse. I planprocessen 
kring den detaljplan som upphävdes gjordes vissa anpassningar. Bland annat minskades 
antalet tomter till förmån för natur- och parkmark eftersom en alltför tät exploatering 
framförallt bedömdes påverka områdets karaktär för mycket.

I arbetet med pågående detaljplan har utformningen fortsatt vägts mot de värden som 
finns. Då Kungbäck både har lämpliga hasselsnoksmiljöer och en befintlig struktur 
med bebyggelse, har möjligheten till helt alternativa utformningar av planområdet varit 
begränsad. Man har därför inriktat sig på hur hasselsnokens bevarandestatus och en 
kontinuerlig ekologisk funktion kan säkras i området trots en planerad exploatering och 
anpassat områdets storlek efter det. 

I samband med framtagande av samrådshandlingarna gjordes en kartläggning av hassel-
snoksmiljöer (Bohman 2019). Den visade att tänkt exploatering till största del undvek 
de viktigaste miljöerna för hasselsnok. I södra delen av området, utefter berget, lades 
dock en kil med naturmark till för att undvika intrång i ett område som bedömdes som 
en lämplig miljö för hasselsnok. Efter plansamrådet har Naturcentrum tagit fram ytterli-
gare ett PM som sammanfattar och utvecklar de bedömningar som gjorts i deras olika 
tidigare handlingar. Detta PM har även uppdaterats inför antagande (Bohman 2022). 
Efter genomfört plansamråd beslutade kommunen att revidera plankartan så att alla 
lämpliga miljöer för hasselsnok undantas från bebyggelse i de fall det inte redan ligger 
inom bebyggda bostadsfastigheter och ianspråktagen tomtmark. På så sätt vill kommu-
nen försäkra sig om att hasselsnokens gynnsamma bevarandestatus samt den kontinuer-
liga ekologiska funktionen bevaras i området. 

Som en följd av kommunens ställningstagande krymptes planområdet i norr. Fyra 
planerade fastigheter togs bort då ytan för dessa (del av område D, figur 3.6) bedömts som 
lämplig miljö för hasselsnok vid Naturcentrums fältbesök 2019. Det bestod av en solex-
ponerad gräsyta med gott om död ved i form av stubbar och högar med stockar som ger 
skydd och struktur åt arten. Läget är sydvänt och sammanlänkat med hällmarken i väster. 
Det medförde även att fyra befintliga bostadsfastigheter utgick ur planen liksom plane-
rad flytt av befintlig väg i norr. Att vägen inte flyttas innebär bland annat att en poten-
tiell övervintringsplats för hasselsnok bevaras intakt. Enligt samrådsförslaget skulle den 
miljön ha påverkats när vägen flyttades. För att ytterligare motverka negativ påverkan på 
hasselsnok och andra naturvärden har vissa fastigheter fått prickmark i plankartan. Det 
finns även särskilda planbestämmelser kopplade till potentiella övervintringsmiljöer för 
hasselsnok för att säkerställa att dessa miljöer bevaras.
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Figur 2.2 Illustrationskarta som visar en möjlig utformning av planförslaget
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2.3 Planförslaget
Planförslaget innebär en förtätning av området som idag har cirka 20 befintliga enbo-
stadshus inom en gles bebyggelsegrupp, varav 15 hamnar inom det föreslagna planom-
rådet (figur 2.2). Inom planområdet finns flera avstyckade, obebyggda fastigheter som 
kommer att kunna tas i anspråk. Idag används en stor del av marken som parkering, 
men genom planförslaget blir det möjligt att uppföra 15 nya enbostadshus med tillhö-
rande tomtmark, samt en lekplats. Planförslaget innehåller bestämmelser om att högst 
en huvudbyggnad får uppföras på varje fastighet. 

Planförslaget omfattar även park- och naturmark, parkering, gatumark och vattenom-
råde. I anslutning till vattenområdet bekräftas befintliga sjöbodar, samlingslokal och 
bryggor i planen. Den parkering som tas bort ersätts till en mindre del inom planområ-
det. I övrigt hänvisas parkering till andra platser. I direkt anslutning till området, inom 
detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, finns ett område utpekat som medger anläg-
gande av en större sommarparkering och båtuppställningsplats. Därifrån är det bara 
några minuters gångväg till stranden.

Befintliga vägar kan till stora delar användas för att nå de föreslagna bostadshusen. Alla 
nya bostäder kommer att generera viss ytterligare trafik i form av gång-, cykel- och 
biltrafik. Samtidigt minskar trafiken inom området från tillfälligt besökande bilar som i 
nuläget kör till och från områdets parkeringsytor. 

Planförslaget följer de strategier som finns i den fördjupade översiktsplanen, FÖP Norra 
kustområdet.

2.4 Nollalternativet
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som ska visa hur området förmodligen 
utvecklas om detaljplanen inte antas och därmed inte genomförs. Ett nollalternativ är 
inte detsamma som nuläget utan inkluderar övriga förväntade framtida åtgärder och 
förändringar. 

I det här fallet bedömer kommunen att även nollalternativet innebär viss utbyggnad 
inom området. Man ser det som sannolikt att det lämnas förhandsbesked för byggna-
tion inom ett antal av de tomter som ingår i planförslaget. De obebyggda delar av 
området som blir kvar kommer sannolikt att fortsätta användas på samma sätt som idag, 
det vill säga med parkering på tomma gräsytor, men också med risk för att hasselsnokar 
blir överkörda inom dessa ytor. Det kan även bli så att ytorna växer igen om markägaren 
upphör att upplåta dem för parkering. Inom befintliga bebyggda fastigheter kan det bli 
vissa förändringar, exempelvis i form av ombyggnationer, Attefallshus, markarbeten etc.
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3 Förutsättningar

3.1 Kommunala planer och styrdokument

3.1.1 Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan som antogs 2013 anges att markanvändningen för planom-
rådet är komplettering med i huvudsak nya bostäder. 

Kommunens fördjupning av översiktsplanen, FÖP Norra kustområdet från 2017, pekar 
ut Stensvik som ett utredningsområde för bostäder. I planen bedöms området rymma 
15–20 nya bostadstomter som kan skapas genom förtätning av befintlig bebyggelse. 
Det anges att utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas genom detaljplan och att 
ingen ny bebyggelse, eller andra anläggningar, får tillkomma innan detaljplanen är anta-
gen. Planen anger också att den glesa bebyggelsestrukturen ska behållas i möjligaste mån 
och att de centralt liggande parkeringsytorna bör kunna användas för bostadsbebyg-
gelse. Nya hus bör placeras så att utsiktsförhållanden från befintliga fastigheter påverkas 
så lite som möjligt och byggrätter bör vara av en storlek som medger åretruntboende. I 
fördjupningen anges även att det förekommer hasselsnok öster om utredningsområdet. 
Utgångspunkten i den fördjupade översiktsplanen är att bebyggelseutvecklingen i första 
hand ska ske inom de utredningsområden som pekas ut i planen.

3.1.2 Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Öster om planområdet finns en genom-
förd detaljplan och en nyligen antagen detaljplan. Den genomförda detaljplanen vann 
laga kraft 2010 och avser bland annat bostäder. De områden som bebyggts närmast 
det nu aktuella planområdet var tidigare skogsmark, vilket inte bedöms som lämplig 
livsmiljö för hasselsnok. Syftet med den nyligen antagna detaljplanen är att reglera en 
befintlig campingverksamhet, Kungsviks camping, som pågått sedan 1960-talet.   

Figur 3.1 I delområdeskartan över Hogdalsnäset i FÖP Norra kustområdet (Rådhuset Arkitekter) 
är planområdet utpekat som utredningsområde för bostäder (röd gräns)� 
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3.2 Riksintressen och skyddade områden
Planen berörs av olika riksintressen (figur 3.2) och ligger delvis inom strandskyddat 
område (figur 3.3).

3.2.1 Riksintresseområden kap 3 MB

Riksintresse naturvård
Planområdet ligger till största del inom området Idefjorden-Dynekilen som är av riks-
intresse för naturvård (3 kap 6 § miljöbalken, MB). Riksintressets värden finns både i 
havet och på land och omfattar bland annat det storslagna fjord- och kustlandskapet, 
barrskogen som når ända fram till havet samt de för fågellivet viktiga holmarna och 
skären i Dynekilens mynning. 

Riksintresse friluftsliv
Stensvik ligger helt inom riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB). Området sträcker sig 
över norra Bohusläns kust och berör fyra kommuner. Några av de kriterier som ligger 
till grund för riksintresseområdet är att det har intresseväckande natur- och kulturvär-
den, tilltalande landskapsbild, artrikedom och att det är relativt små inskränkningar i 
allemansrätten.

3.2.2 Riksintresseområden kap 4 MB

Natura 2000
Vattenområdet utanför Dynekilen, nordväst om planområdet, utgörs av Natura 
2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden. Natura 2000-områdets prioriterade beva-
randevärden är det varierade havs- och kustlandskapet med bland annat sandbankar, ler- 
och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev samt stora vikar och sund. För området 
finns en bevarandeplan. 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela kuststräckan från norska gränsen ner till Brofjorden är med hänsyn till sina sam-
lade natur- och kulturvärden, utpekat som område av riksintresse enligt 4 kap 1-3 §§ 
MB. Inom området får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma 
till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- eller kul-
turvärden. Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid exploatering eller 
andra ingrepp i miljön. Etablering av miljöstörande anläggningar får inte ske i området.

3.2.3 Strandskydd kap 7 MB
På land är större delen av det föreslagna planområdet undantaget från strandskyddsbe-
stämmelserna. I främst de östra delarna av planområdets naturmark, samt inom vatten-
området med anslutande strand, råder strandskydd. 

3.3 Naturmiljö

3.3.1 Inventering och utredningar
För att bedöma vilka naturvärden som finns i Stensvik har det gjorts en naturvärdes-
inventering (Nilsson 2013). Fokus i bedömningen låg på hasselsnok, men även vissa 
andra naturvärden noterades. Tänkbara spridningskorridorer för hasselsnok och andra 
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Figur 3.2 Riksintressen kap 3 miljöbalken och Natura 2000-område. I kartan finns två olika riksintressen för friluftsliv 
där gränsen mellan dessa går strax söder om planområdet� Palnområdet omfattas även av särskilda hushåll-
ningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken� Dessa har inte markerats eftersom de täcker hela kartutsnittet�
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djur pekades ut. För att utreda förutsättningarna för hasselsnok ytterligare gjorde Na-
turcentrum ett utlåtande 2016 (Bohman & Ahlén 2016). I det behandlas vilka effekter 
som planerad bebyggelse kan få på den lokala hasselsnokspopulationen vid Stensvik. 
Utlåtandet föreslår ett antal åtgärder som kan bidra till att minimera den negativa påver-
kan. Därutöver har en kartläggning gjorts för att precisera var de lämpliga miljöerna för 
hasselsnok finns inom och i anslutning till planområdet (Bohman 2019). Efter det att 
detaljplanen med MKB varit på samråd och plangränsen omarbetats har Naturcentrum 
sammanställt ett nytt PM inför granskningsskedet där tidigare utlåtande och habitatkar-
tering arbetats in. Detta nya PM har uppdaterats efter granskningen (Bohman 2022).

Figur 3.3 Områden med strandskydd inom och runt planområdet� Både generellt och utvidgat 
strandskydd visas i kartan�
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3.3.2 Grön infrastruktur
För att arter ska trivas, kunna sprida sig och överleva i livskraftiga populationer krävs 
att deras livsmiljöer hänger samman. Det är också en förutsättning för att ekologiska 
strukturer ska bestå. Dessa nätverk av livsmiljöer beskrivs ibland som grön infrastruktur. 
Kravet på hur detta gröna nätverk ska se ut varierar mellan olika djurgrupper och arter.

Stensvik ligger i en dalgång där det tidigare varit jordbruksmark, men där det idag är 
trädgårdar och i övrigt mycket gräsmark. Stora delar av denna används periodvis för 
parkering, medan andra är bevuxna med lite högre gräsvegetation. Området omges 
till största del av hällmark med stora inslag av skog. En kartering eller kartläggning av 
lämpliga miljöer för hasselsnok (Bohman 2019) visar hur delområden som är viktiga för 
arten sträcker sig in över planområdet (figur 3.5 och 3.6). 

I ett lite större perspektiv går det att urskilja att detta nätverk av möjliga livsmiljöer 
breder ut sig över den västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger. Något som visas 
i en GIS-analys som kommunen låtit Calluna AB göra (figur 1.2) och som Naturcen-
trum hänvisar till (Bohman 2019). Den visar på stora lämpliga områden som främst 
är knutna till ganska vidsträckta, delvis vegetationsklädda hällmarker. Naturcentrums 
kartläggning på plats visar att GIS-analysen överensstämmer ganska bra med faktiska 
förhållanden, men de lämpliga områdena inom planområdet bedöms vara något mindre 
än GIS-analysen visar (figur 3.5).

Lämpliga områden knyts ofta samman med naturmark som inte riktigt når kraven på 
hasselsnokens livsmiljö, men som ändå är ganska lämplig. En sådan öst-västlig samman-
länkande miljö finns i södra delen av planområdet, enligt GIS-analysen. Sedan finns en 
gradient i hur passande ett markområde kan vara. Gräsmattor och hårdgjorda ytor kan 
vara direkt olämpliga eftersom det är ont om både bytesdjur och viloplatser (Bohman 
2022). Samtidigt är inte tomtmark någon enhetlig naturtyp. En vildvuxen och varie-
rande trädgård kan ha gott om skyddade strukturer, exempelvis rishögar, stenmurar, små 
förrådsskjul, ostörda hörn och liknande. Det finns många exempel på att hasselsnokar 
söker sig till tomter för såväl övervintring som födosök och vila, men också vid förflytt-
ning genom landskapet (Bohman 2019).

Hasselsnokar rör sig dessutom inte längs några särskilda spridningskorridorer, utan kan 
mycket väl passera över de marker som egentligen inte bedöms som lämpliga. Därför 
finns inget som hindrar att de ändå passerar, eller tillfälligt uppehåller sig i exempelvis 
trädgårdar med enbart kortklippta gräsmattor. De kan däremot använda sig av ledlinjer, 
så som stenmurar, stockar och husväggar (Bohman & Ahlén 2016; muntl. Bohman 
2019). All tomtmark utgör därmed inte barriäreffekt för hasselsnok, utan kan även 
fungera som spridningskorridor (Bohman 2022).

3.3.3 Hasselsnok

Artbeskrivning och förekomst
Hasselsnok (Coronella austriaca) är en ganska liten, grå- eller brunaktig orm med två 
längsgående mörka fläckrader på ryggen. Den blir inte längre än cirka 80 cm, men är 
vanligen kortare. Födan är främst andra reptiler (kopparödla, huggorm, skogsödla, sand-
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ödla), näbbmöss och smågnagare. Vanligaste bytet är sannolikt kopparödla som sällan 
förekommer i hällmarksmiljö, utan i flera andra typer av mark, bland annat gräsmark 
och trädgårdar.

För att hasselsnok ska kunna finnas kvar långsiktigt i ett område krävs tillgång till bra 
övervintringsplatser, lämpliga viloplatser resten av året och en god tillgång på bytesdjur. 
Vid övervintringen kryper ormen ner ca 0,5–1 meter under markytan för att undvika 
tjälen. Det kräver att marken är tillräckligt lucker eller att den har håligheter så att 
ormen kan ringla ner. Lämpliga miljöer för övervintring kan vara stenrösen, vägbankar, 
husgrunder, slänter med lucker jord m.m., som är sydvända så att de värms upp av solen 
på våren. Platserna ska inte vara skuggade och dessutom ska de ligga relativt vindskyd-
dade. Under den aktiva delen av året behöver hasselsnoken gynnsamma viloplatser och 
områden att hitta bytesdjur i. Lämpliga marker är då hällmarker, bryn, gräsmarker med 
högre gräs eller örter, glesa lövskogar och kulturlandskap med stenmurar, rösen m.m. I 
dessa trivs både hasselsnok och dess bytesdjur eftersom markerna är varma, solexpone-
rade och har gott om gömställen i form av död ved, stenar, block, ljungtuvor etc. Sam-
tidigt rör sig hasselsnokar över upp till 3 hektar stora områden och kan därför träffas 
på i miljöer som egentligen inte är gynnsamma, så som gräsmattor och vägar (Bohman 
2022).

Generellt sett påverkas hasselsnoken negativt av att för arten lämpliga miljöer försämras 
eller försvinner till följd av att ändrad markanvändning, framförallt genom igenväxning 
och igenplantering. De senaste 20 åren bedöms arean av lämpliga lokaler ha minskat 
med cirka 30 procent och uppskattningsvis minskar antalet hasselsnokar med 1–3 pro-
cent per år (ArtDatabanken, 2020).

Arten är svår att inventera eftersom den gärna ligger gömd, men det har gjorts fynd i 
Stensvik. En tidig notering i anslutning till planområdet är från 1994 (Nilsson, 2013). 
På senare år har ytterligare några fynd inom planområdet registrerats i Artportalen. 

Skyddsbestämmelser
Hasselsnoken klassas som sårbar (VU) på rödlistan. Den är fridlyst, omfattas av 
artskyddsförordningen (2007:845) och kräver noggrant skydd enligt EU:s art-och 
habitatdirektiv. Skydden innebär att hasselsnoken är fredad och det är förbjudet att 
döda, skada, störa eller fånga djuret. Det är också förbjudet att skada eller förstöra dess 
fortplantningsområden och viloplatser. Särskild hänsyn behöver därför tas till hasselsnok 
och lämpliga miljöer för arten vid planering och exploatering i området. En bedömning 
måste göras av hur planerade åtgärder påverkar ormens bevarandestatus och vad som 
händer med den kontinuerliga ekologiska funktionen i området. Om dessa riskerar att 
påverkas negativt kan det krävas dispens från artskyddet. I de fall risken kan motverkas 
genom skyddsåtgärder behöver dispens däremot inte sökas, utan frågan samråds istället 
med länsstyrelsen genom att planhandlingarna granskas under detaljplaneprocessen. De 
skyddsåtgärder som inte kan fastställas i detaljplanen med stöd av PBL kan i vissa fall 
garanteras genom exploateringsavtal. Det går inte att utesluta att det kan krävas ytterli-
gare samråd med länsstyrelsen för enskilda frågor enligt 12 kap 6 § MB.
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Lämpliga miljöer för hasselsnok i Stensvik
Den kartläggning som Naturcentrum gjort av lämpliga miljöer för hasselsnok i Stensvik 
har tydliggjort var det finns potentiella platser för övervintring samt lämpliga områden 
för vila och födosök (figur 3.6). Inom planområdet har två små tänkbara övervintrings-
platser hittats (plats 1–2 i figur 3.6). Det handlar om dels två stensatta terrasser (räknas 
tillsammans som en övervintringsplats), dels en torpargrund. Norr om planområdet 
finns ytterligare fyra troliga övervintringsplatser i nära anslutning;  två små torpar-
grunder, ett stenröse och en ganska stor sydostvänd bergsbrant med blockmark nedan-
för. Det har inte gått att kontrollera om de tänkbara övervintringsplatserna verkligen 
används eller kan användas av hasselsnok. Utifrån hur platserna ser ut går det ändå att 
anta att ormarna kan övervintra där (Bohman 2019).

I Stensvik finns dessutom fyra områden i varierande storlek som bedömts som gynn-
samma miljöer för vila och födosök. Tre av dessa ligger delvis inom planområdet 
(område A-C i figur 3.6) och ytterligare ett område, som tidigare till stor del ingick i 
planområdet, har efter justering av plankartan hamnat utanför (område D i figur 3.6). 
I dalgången är det bland annat brynmiljöer och öppna gräsmarker som bedöms vara 
bra födosöksmiljöer för hasselsnok. Av gräsmarkerna är det främst de som har högre 
gräs- eller örtvegetation som passar ormen, medan klippt, öppen gräsmark bedöms vara 
en mindre lämplig miljö. Det gäller bland annat markerna som används för parkering. 
Däremot vistas de även på sådana marker för passage och viss jakt, även om marken inte 
heller är direkt lämplig för ormens bytesdjur (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2019). 

Figur 3.4 Lämplig miljö, habitat A (figur 3.6), för hasselsnok vid den östra delen av detaljplaneom-
rådet�    Miljön domineras av öppna till halvöppna hällmarker med ljungtuvor och uppväxande 
buskar (foto: Naturcentrum AB)
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3.3.4 Övrig naturmark
Den inventering som gjorts av Rio Kulturkooperativ (Nilsson 2013) visar att det finns 
vissa andra naturvärden i området, men förutom förekomsten av hasselsnok är värdena 
ganska begränsade. Inga andra rödlistade arter har noterats och inte heller några särskil-
da naturvärdesobjekt. Det har inte heller tillkommit några nya fynd av andra skyddade 
eller rödlistade arter i Artportalen sedan dess. I områdets västra del finns en bergsbrant 
utmed vilken det finns ett mindre område med randekskog som har lite högre värden. I 
det ekdominerade randskogspartiet finns även rönn, brakved, olvon, oxel, asp och fågel-
bär. Söderut utmed bergsbranten växer enstaka grövre ekar. De högsta värdena finns vid 
brantens norra del. 

Figur 3.5 Gul linje visar planområdts gräns� Röda områden visar områden som i en GIS-analys 
gjord av Calluna bedömts ha betydelse för hasselsnok, Mörkröda områden är lämplig miljö 
medan ljusröd färg visar tänkbara stråk, enligt analysen som Naturcentrum hänvisar till i sin utred-
ning (Bohman 2019, 2022)� Ljusblå, streckade områden visar miljöer som Naturcentrum bedömt 
som viktiga miljöer för hasselsnok vid besök på plats, se även figur 3.6.
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3.4 Ekosystemtjänster
Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor kallas för eko-
systemtjänster. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster i bostads-
områden kan bland annat handla om ekosystemens förmåga att rena luft, ta hand om 
dagvatten och erbjuda miljöer som är rekreativa och hälsosamma, men det kan också 
handla om biologisk mångfald. Det nätverk av grönområden, träd, trädgårdar med 
mera som finns inom och runt om ett bostadsområde är en förutsättning för att ekosys-
temtjänster ska fungera. 

Genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänsterna i ett område synliggörs de och 
kan ställas i relation till det som planeras, i det här fallet en detaljplan för bostäder. Det 
kan bidra till att den negativa påverkan på miljön minimeras och att en hållbar utveck-
ling gynnas. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra grupper:

Stödjande ekosystemtjänster utgör grunden för övriga ekosystemtjänster. Hit hör 
bland annat biologisk mångfald, vattencykel och fotosyntes. 

Reglerande ekosystemtjänster omfattar bland annat vattenrening, luftrening och pol-
linering.

Kulturella ekosystemtjänster är exempelvis turism, rekreation och hälsa.

Försörjande ekosystemtjänster innefattar bland annat matproduktion, färskvatten och 
energi.

Ekosystemtjänster i planområdet har identifierats genom en övergripande kartlägg-
ning. Konsekvenser av planförslaget respektive ett nollalternativ utan ny bebyggelse har 
kartlagts liksom förslag på åtgärder. Stödjande, reglerande, kulturella och försörjande 
ekosystemtjänster finns med i kartläggningen, se vidare avsnitt 4.3 Ekosystemtjänster.

3.5 Dagvatten
I planområdet finns ett nyligen utbyggt, kommunalt ledningssystem som dimensionerats 
för både befintliga och tillkommande fastigheter samt ett intilliggande bostadsområde vars 
dagvatten fördröjs i ett makadamfyllt dagvattenmagasin. I övrigt saknas fördröjning och 
möjligheten till infiltration av dagvatten bedöms vara begränsad i området. Då planom-
rådet är litet och ganska sluttande har rinntiden för dagvatten genom området beräknats 
till cirka 10 minuter. Det saknas rening av dagvattnet. (Sweco, 2021).

Dalen inom vilket planområdet ligger kan delas in i två nord-sydliga delavrinningsom-
råden där vattendelaren ligger ungefär mitt i området. Det finns ett befintligt dikessys-
tem med stråk som inte hänger samman. I den dagvattenutredning som gjorts av Sweco 
(2021) antas att ledningssystemet är dimensionerat i enlighet med gällande riktlinjer 
och därmed klarar 2- respektive 10-årsregn, där 2-årsregnet avser fylld ledning och 
10-årsregnet avser dämning till marknivå.

Dagvattenledningen mynnar i havsviken och recipient är Yttre Dynekilen som är en 
utpekad vattenförekomst i vattendatabasen VISS. Vattenförekomstens ekologiska status 
har bedömts som god i senaste klassningen, men den uppnår ej god kemisk status med 
avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE).
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Figur 3.6 Områden som bedöms vara viktiga miljöer för hasselsnok�
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4 Effekter och miljökonsekvenser

4.1 Riksintressen

Kap 4

Genomförandet av detaljplanen innebär att ett befintligt bebyggelseområde förtätas, 
men det utvidgas inte och därmed påverkas inte de intilliggande stora, öppna natur-
områdena eller de stigar som finns där. Genom planbestämmelser regleras byggnaders 
utformning för att bevara en traditionell stil och gångstråk ska säkerställa att allmänhe-
ten kan passera genom området. Sammantaget bedöms landskapsbilden endast påver-
kas i liten grad och det är främst från havet som en skillnad i landskapet kommer att 
upplevas då det blir fler hus inom den aktuella ytan. Genom att området inte utvidgas 
och passager genom det säkerställs, bedöms inte turismen eller friluftslivet påverkas 
på något sätt som skadar riksintresset. Det sker heller inte någon utbyggnad av sådana 
anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 miljöbalken. Därmed bedöms ett 
genomförande av planen inte skada de värden som riksintresset enligt 4 kap 1–3 §§ MB 
värnar.

Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har i huvudsak marina värden, så 
som sandbankar, ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev samt stora vikar 
och sund. Detaljplanen avser åtgärder på land och bedöms inte påverka vattenmiljön. 
Nya bostäder ansluts till kommunalt vatten och avlopp medan dagvatten fördröjs och 
renas inom området innan det når den marina miljön. Natura 2000-området bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget. 

Kap 3

Kärnvärdena hos riksintresset för naturvård ligger främst i det storslagna fjord- och kust-
landskapet, den marina miljön, barrskogen som når ända fram till havet samt holmarna 
och skären i Dynekilens mynning, som utgör ett viktigt häckningsområde för fåglar. 
Den planerade bebyggelsen bedöms inte påverka något av dessa värden. Inom planom-
rådet ligger naturvärdena främst hos den artskyddade hasselsnoken och randskogen i 
väster och dessa värden bevaras. Den marina miljön påverkas inte. Det bedöms därmed 
inte finnas någon risk för att ett genomförande av planen medför någon påtaglig skada 
på riksintresset för naturvård.

De värden som riksintresset för friluftsliv grundar sig på är främst att området har goda 
förutsättningar för upplevelser i natur- och kulturmiljöer och för olika friluftsaktiviteter, 
bland annat vattenanknutna. Andra värden är bland annat tilltalande landskapsbild, 
artrikedom, bra vattenkvalitet och att det är relativt små inskränkningar i allemansrät-
ten. Inom planområdet återfinns de värdena främst inom vatten- och strandområdet 
som nyttjas för bad och där det även finns en mindre brygga. Stranden och bryggan 
bekräftas i detaljplanen och några ytterligare anläggningar planeras inte i strand- eller 
vattenmiljön. Planen medger inte några nya båtplatser. Indirekt kan besökare till badet 
beröras av förändrade parkeringsmöjligheter. Dagens parkeringsfunktion bygger på 
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att en privat markägare, på eget initiativ, upplåter mark för parkering. Den är varken 
anlagd eller planlagd. Det finns därmed inget som säkerställer att parkeringen finns kvar 
i nollalternativet, även om marken då är fortsatt tillgänglig enligt allemansrätten. Inom 
angränsande detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl har ett område pekats ut där det 
medges anläggande av en större sommarparkering och båtuppställningsplats. Från den 
platsen är det endast några minuters gångväg till stranden. Allmänna passager genom 
området säkerställs i planen, vilket garanterar allmänhetens möjligheter att röra sig 
genom det och ta sig ner till vattnet. En stor del av de parkerande är dessutom öbor på 
främst de norska Hvaleröarna. De är inte beroende av att parkera i just Kungbäck och 
de har länge varit medvetna om att parkeringsmöjligheten kommer att försvinna i och 
med den nya detaljplanen. Planområdet är inte artrikt och de arter som finns bevaras. 
Upplevelsen av landskapet påverkas från vattensidan genom att området blir förtätat, 
men samtidigt finns planbestämmelser om traditionell utformning av husen.

Sammanfattningsvis bedöms påverkan bli begränsad på de värden som ligger till grund 
för riksintresseområdet för naturvård respektive friluftsliv. De främsta värdena bevaras 
inom området och det sker ingen utvidgning av området över intilliggande naturområ-
den. Den planerade exploateringen innebär att ytterligare ytor privatiseras, men inte i 
sådan grad att det på något betydande sätt bedöms påverka något av dessa riksintresse-
områden enligt 3 kap 6 § MB och det medför därmed ingen påtaglig skada.

4.2 Naturmiljö

4.2.1 Grön infrastruktur

Effekter av utbyggnad enligt planförslaget
Grön infrastruktur är det nätverk av naturmiljöer som skapar förutsättningar för fung-
erande ekologiska funktioner. De ekologiska funktionerna ger möjlighet för arter att 
spridas istället för att isoleras med risk för inavel. Samtidigt har olika arter olika krav, 
vilket också återspeglas på hur dessa nätverk behöver se ut. I Stensvik tas relativt triviala 
gräsmarker i anspråk för ny tomtmark i planförslaget. Generellt sett kan sådan exploa-
tering ge både positiva och negativa effekter för djurlivet. I de fall trädgårdarna får en 
variation med buskar, träd, häckar och rabatter skapas ett myller av småmiljöer som kan 
vara gynnsamma för hasselsnok såväl som insekter och andra djur, bland annat fågellivet. 
En ökad mångfald av blommande växter kan ha en starkt positiv effekt på främst den 
pollinerande insektsfaunan och dess möjlighet att sprida sig. Om de nya trädgårdarna 
istället enbart består av gräsmattor och hårdgjorda ytor blir miljön ganska steril och 
medför inte någon positiv effekt för djurlivet, även om djur ändå tillfälligt uppehåller 
sig där.

De utpekade livsmiljöerna i och runt Stensvik erbjuder gott om möjligheter för has-
selsnok att jaga och vila. De gräsmarker som inte ses som gynnsamma miljöer kan i 
och för sig erbjuda både viloplatser och tillgång på bytesdjur, men inte i tillräckligt stor 
omfattning. Sådana marker har inte tillräckliga förutsättningar för att själva räcka till 
så att hasselsnoken ska finnas kvar. Gynnsamma miljöer har de förutsättningarna, men 
de måste hänga samman med varandra för att det ska finnas möjlighet till ett genetiskt 
utbyte och långsiktig fortlevnad för hasselsnok. 
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Figur 4.1 Viktiga miljöer och sparade stråk för hasselsnok i förhållande till planförslaget� 
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De gräsytor som idag används för parkering är inte optimala spridningsmiljöer för arten. 
Dels saknas skyddande strukturer och ledlinjer, dels finns risken att de blir överkörda av 
parkerande bilar. När det gäller tomtmark kan den vara allt från mycket lämplig miljö 
och spridningskorridor till olämplig och barriär. Det finns enligt Naturcentrum många 
exempel på att hasselsnokar söker sig till tomter för såväl övervintring och vila som 
för födosök och förflyttning genom landskapet (Bohman 2022). Hur de nya tomterna 
kommer att utformas går inte att styra i detaljplanen, men det bedöms inte som sanno-
likt att alla trädgårdar utformas på ett sådant sätt att de blir ogynnsamma som livs- eller 
spridningsmiljö för hasselsnok. Trots detta säkras passager med lämplig miljö i detaljpla-
nen, vilket också säkrar förutsättningarna för en fortsatt kontinuerlig ekologisk funktion 
och gör att bibehållen bevarandestatus för hasselsnok inte är beroende av trädgårdarnas 
utformning. 

Som framgår av figur 4.1 finns en passage i söder där hasselsnoken har möjlighet att 
röra sig utanför tomtmark. Den utgörs av strandnära naturmark som knyter samman 
värdefullare miljöer på vardera sida av planområdet. Här finns olika strukturer som 
kan fungera som ledlinjer och samtidigt skapa skydd. Strukturerna består av bården 
med strandvegetation, av ett dike och av långsmala stenar i en rad utmed vägens södra 
sida. Även i mellersta delen av planområdet har en passagemöjlighet utanför tomtmark 
säkrats i öst-västlig riktning. Denna passage har förstärkts med stenmurar på båda sidor, 
vilka kan fungera som både ledlinjer och skydd för hasselsnok samtidigt som de blir bra 
miljöer för ormarnas bytesdjur. Det finns även en liknande passagemöjlighet i nord-
sydlig riktning med längsgående stenmurar. Hasselsnokar följer egentligen inga särskilda 
spridningskorridorer, men de håller sig gärna till ledlinjer, vilket gör att de till viss del 
ändå kan styras. Stenmurarna som anläggs placeras därför på ett sätt som bedöms kunna 

”fånga upp” ormar som rör genom Stensvik och ”leda” dem vidare genom aktuell pas-
sage (figur 4.2). Även stenrösen och faunadepåer (högar med grenar, buskar, ris m.m.) 
föreslås för att stärka förutsättningarna för hasselsnok då sådana strukturer fungerar som 
skydd och även utgör lämpliga miljöer för ormens bytesdjur. Planerade åtgärder bedöms 
på ekologisk grund vara gynnsamma för hasselsnok (Bohman 2022). Se vidare avsnitt 
4.2.2 Hasselsnok. Sammantaget gör detta att passagernas värden höjs påtagligt.

Eftersom hasselsnokarna inte håller sig till några särskilda spridningskorridorer bedöms 
det inte som lämpligt att anlägga passager under områdets vägar. Ormarna kan lika gär-
na välja att passera på andra ställen och en sådan åtgärd riskerar därför att bli ineffektiv 
(Bohman & Ahlén 2016). För att göra vägarna helt säkra för hasselsnok krävs barriärer 
utmed hela deras sträckning, även vid tomternas utfarter, samt ledarmar och ett flertal 
passager. Om passagerna utformas fel eller med tiden blir igensatta skapas istället en 
större barriäreffekt än vägen har idag. Trafiken och hastigheten i området blir begränsad 
och Naturcentrum bedömer att den planerade bebyggelsen knappast medför någon 
märkbart högre risk för hasselsnokar att bli överkörda än i nuläget (Bohman 2022).

Konsekvenser efter inarbetade skyddsåtgärder
Skyddsåtgärderna som föreslås (figur 4.2) väntas leda till att vissa tänkbara passager 
eller länkar mellan livsmiljöer stärks och att det även skapas bra förutsättningar för vila 
och födosök. Eftersom ormarna rör sig i alla möjliga riktningar, bör man inte se pas-
sagerna som spridningskorridorer, utan mer som naturmark med förhöjda kvaliteter 
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för hasselsnok. Den förstärkningen som sker på flera platser inom planområdet, väntas 
till stor del kompensera för de eventuella negativa effekter som de nya tomterna kan 
medföra. Dessutom kommer ormarna att kunna röra sig över de flesta trädgårdar även 
fortsättningsvis, oavsett om miljöerna där blir attraktiva eller inte. Därmed bedöms 
utbyggnaden inte leda till någon påtaglig försämring av det gröna nätverk som binder 
samman livsmiljöer och som är så viktigt att bevara för hasselsnok. Konsekvenserna 
bedöms bli små eller utebli och den ekologiska funktionen på sydvästra Hogdalsnäset 
bedöms kunna bestå, även efter ett genomförande av planförslaget. Det förutsätter dock 
att skyddsåtgärderna genomförs.

Även andra djur kan dra nytta av de ledlinjer som skapas vid anläggandet av stenmurar 
samt av de nya miljöer som stenrösen och faunadepåer medför. Gräsmarken som tas i 
anspråk är relativt trivial och omvandlingen till tomtmark bedöms endast leda till små 
negativa konsekvenser för andra smådjur, förutsatt att skyddsåtgärderna genomförs. 

Sammantaget bedöms inte de planerade tomterna försvåra för hasselsnok att röra sig 
igenom dalgången jämfört med i nuläget, varken i öst-västlig eller nord-sydlig riktning 
(Bohman 2022).

4.2.2 Hasselsnok

Effekter av utbyggnad enligt planförslaget
Hasselsnok har observerats flera gånger i området, vilket tyder på att den har en fast 
förekomst i Stensvik. Planförslaget har därför anpassats efter de miljöer som bedömts 
vara lämpliga för hasselsnok. Gräsmarken i öster och delar av randskogen i väster har 
avsatts som naturmark i detaljplanen. Båda miljöerna har bedömts som gynnsamma för 
hasselsnok (Bohman 2022).

Delområde D (figur 3.6) har nyligen avverkats, vilket skapat en lämplig, sydvänd, 
solexponerad hasselsnoksmiljö med gott om död ved och relativt högvuxen gräs-/örtve-
getation. Tidigare planerades fyra nya bostadstomter på ytan, men för att inte riskera att 
påverka arten negativt har kommunen valt att utesluta området från planförslaget. Se 
även 1.1.2 Nytt planarbete.

Planen bekräftar befintliga och redan bebyggda bostadsfastigheter inom planområdet. 
Det finns två tänkbara övervintringsmiljöer för hasselsnok inom planområdet och fyra 
utanför (nr 1-6 i figur 4.1). Planförslaget har anpassats så att de potentiella övervint-
ringsmiljöerna bevaras och plankartan har försetts med planbestämmelser som syftar till 
att skydda de två miljöer som ligger inom planområdet. Planbestämmelserna anger att 
berörda block och berörd husgrund ska bevaras och att nya byggnadsverk ska placeras så 
att dessa miljöer inte skuggas.

Genom ovanstående anpassningar i planförslaget efter lämpliga miljöer för hasselsnok 
begränsas risken för negativ påverkan på arten. Eftersom planförslaget innebär att yt-
terligare stora delar av dalgången tas i anspråk, går det inte att utesluta att ett genomför-
ande av planen kan innebära effekter för populationen av hasselsnok på Hogdalsnäset. 
Detta trots att marken som föreslås som tomtmark inte är utpekad som viktig miljö. 
Därför har det arbetats fram skyddsåtgärder som till stor del kan motverka de negativa 
effekter som planförslaget riskerar att medföra (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2022).
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Figur 4.2 Planerade skyddsåtgärder som ska stärka kopplingen mellan miljöer som är viktiga för 
hasselsnoken och öka tillgången på dess bytesdjur� Viss justering av de olika objektens placering 
kan ske i nära samråd med naturvårdskunnig i samband med planens utförande�
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Eftersom det inte går att i detaljplanen reglera utformningen av trädgårdar, går det inte 
att förutse vilka tomter som blir gynnsamma respektive ogynnsamma för hasselsnok. 
Gynnsamma tomtmiljöer kan erbjuda fler bytesdjur och viloplatser än motsvarande 
plats har idag. Tomter med enbart gräsmatta och/eller hårdgjorda ytor kan däremot ses 
som en direkt olämplig miljö för hasselsnok. Bytesdjuren trivs inte och det saknas göm-
ställen att vila på. Även om tillgången på bytesdjur och viloplatser är begränsad redan 
idag på dessa ytor, finns risk att den ändå minskar. Genom att anlägga stenmurar utmed 
två av passagerna genom området samt flera stenrösen och faunadepåer runt om i områ-
det, skapas ledlinjer, viloplatser/gömställen och förutsättningar för bytesdjur (figur 4.2). 
Se vidare kap 5 Skyddsåtgärder.

Dessa skyddsåtgärder har utformats och kommer att placeras så att det ska vara obe-
roende av särskild skötsel. Några är exempelvis exponerade mot stranden och havet 
där risken för uppväxande sly bedöms som minimal. Andra anläggs längs vägar där en 
befintlig vägsamfällighet ansvarar för skötsel och det kommer inte att krävas någon sär-
skild, ytterligare skötsel än vad som normalt sker längs vägen. Sannolikheten att skötsel 
av vägarna helt skulle upphöra bedöms som obefintlig eftersom de behövs för att nå 
bostäder i området. Förutsatt att gång- och cykelvägen byggs ut och införlivas i väg-
samfälligheten och att föreslagna skyddsåtgärder genomförs enligt anvisningar, bedöms 
effekterna för hasselsnoken bli starkt begränsade även om det inte sker någon riktad 
skötsel, utan enbart normalt underhåll.

Huvudmannaskapet för allmän platsmark blir enskilt, men genomförandet av skyddsåt-
gärderna kommer att säkerställas genom ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören. Då ingen särskild skötsel krävs för skyddsåtgärderna och normal skötsel av 
vägkanter kommer att ske, saknar det betydelse för hasselsnokens livsmiljöer om huvud-
mannaskapet är enskilt eller kommunalt.

En effekt av fler boende i området är att det blir vanligare att folk träffar på hasselsnok. 
Hasselsnoken har ett mönster på ryggen som kan vara förvillande likt huggormens 
sicksackmönster. Eftersom det finns en utbredd oro för huggormsbett händer det att 
huggormar slås ihjäl då de råkar komma för nära människor. På grund av likheten 
med huggorm kan det även hända att den helt ofarliga hasselsnoken olagligen dödas 
på grund av sammanblandning. Fler bostäder kan också leda till fler katter och hundar 
och dessa kan döda hasselsnok. Genom information på skyltar i området och i foldrar 
som delas ut till hushållen, bör det vara möjligt att undvika att hasselsnokar dödas eller 
skadas av okunskap. I kapitel 5 Skyddsåtgärder står mer om den informationsinsatsen.

Fler boende ger viss ökad trafik, men ökningen är liten jämfört med den trafik från 
tillfälliga sommargäster som finns idag och som kommer att utebli vid en genomförd 
detaljplan. Hasselsnoken rör sig över ganska stora ytor och passerar ibland vägar. Den 
är ganska långsam och har svårt att hinna undan om det kommer en bil. På senare år 
har ett par överkörda hasselsnokar hittats i Stensvik. I jämförelse med övriga nämnda 
hot bedömer Naturcentrum att den ökade biltrafik som blir från boende, har en ganska 
liten påverkan på populationen. (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2022) I planförsla-
get har vägarna dessutom placerats så att de inte påverkar värdefulla miljöer mer än idag. 
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Genom ett beslut i Tekniska nämnden (Strömstads kommun 2016) tillåts att vägarna 
inom området är smalare än bruklig standard i kommunen. Desstom har det 2019 
anlagts fem vägbulor i Stensvik. Tillsammans hjälper dessa åtgärder till att hålla nere 
hastigheterna inom området. Naturcentrum föreslår också att det som en extra skydds-
åtgräd sätts upp ”ormvarningsskyltar” utmed vägarna, både inom detaljplaneområdet 
och längs övriga Stensviksvägen (Bohman 2022). 

I närheten har en detaljplan nyligen genomförts och en annan har nyligen antagits. Ef-
tersom det närmsta området som byggts ut var på mark som inte passar hasselsnok och 
den andra detaljplanen syftar till att reglera en pågående verksamhet, bedöms det inte 
leda till några kumulativa effekter.

Konsekvenser efter inarbetade skyddsåtgärder
Nya stenrösen, faunadepåer och stenmurar i tänkta lägen förväntas att påtagligt minska 
de negativa effekter för hasselsnok som annars kan bli om gräsmark omvandlas till tomt-
mark i enlighet med planförslaget. En stor yta med mindre lämplig jaktmark försvinner, 
men de enskilda platserna förbättras påtagligt. Samtidigt innebär utebliven parkering 
från sommargäster mindre biltrafik på gräsmarkerna och mindre risk för att ormar blir 
överkörda där. Sammantaget kommer ett genomförande av detaljplanen sannolikt att
påverka enskilda individer av hasselsnok, liksom enskilda individer påverkas i ett nollal-
ternativ. På beståndsnivå på sydvästra Hogdalsnäset bedöms effekten bli liten. 

Information om hasselsnok genom skyltar och foldrar bedöms minska risken för att 
hasselsnokar misstas för huggormar och slås ihjäl, men det kommer sannolikt inte att 
kunna motverka detta helt. Den kvarvarande effekten bedöms dock endast leda till små 
eller inga konsekvenser för populationen på Hogdalsnäset. Påverkan från eventuella 
katter och hundar är däremot svår att bedöma. Det är helt beroende på hur vanligt det 
blir med husdjur och även på hur de enskilda djuren beter sig. Samma sak gäller om 
befintliga fastighetsägare skaffar husdjur.

Som illustreras i tabell 1.1 skulle ett genomförande av planförslaget, utan skyddsåtgär-
der, kunna innebära måttliga konsekvenser för hasselsnok. Ormen har ett högt värde 
och med de anpassningar som gjorts i planförslaget bedöms ingreppet ha en liten 
omfattning. Genom att planerade skyddsåtgärder genomförs inom planområdet (figur 
4.2) motverkas dock de negativa effekterna såpass mycket att en kontinuerlig ekologisk 
funktion kan bestå och de negativa konsekvenserna för populationen av hasselsnok på 
sydvästra Hogdalsnäset bedöms inte bli mer än små eller utebli. Om några eller alla de 
nya tomterna utformas på ett för ormen gynnsamt sätt kan konsekvenserna till och med 
bli något positiva. Oavsett trädgårdarnas utformning bedöms den gynnsamma bevaran-
destatusen för hasselsnok bestå liksom den kontinuerliga ekologiska funktionen. Där-
med leder detaljplanen inte till någon betydande miljöpåverkan och det bedöms inte 
krävas någon dispens från artskyddet.

4.2.3 Övrig naturmark

Effekter och konsekvenser
Vid sidan av god livsmiljö för hasselsnok finns ett begränsat naturvärde inom plan-
området. Högst värden finns i randskogen utmed bergsbranten i väster och då främst 
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i den norra delen. Både där och i södra delen bevaras värdena inom allmän platsmark 
natur. I söder tillkommer två bostadshus med tomter på en yta där det idag är gräsmatta. 
Tomtgränserna anpassas efter randskogens värden. Dessa tomter bedöms därmed inte 
ge någon egentlig negativ effekt och därmed inga negativa konsekvenser jämfört med 
nollalternativet. Plankartan förses med bestämmelser om träden; dels att trädvegetatio-
nen ska behållas inom prickat område utmed randskogen, dels att det krävs marklov för 
att ta ner träd som finns markerade i grundkartan. Det senare gäller träd på naturmark i 
randskogens norra del. Bestämmelserna gör att träden får ett starkare skydd än idag.

4.3 Ekosystemtjänster

Kartläggning och analys
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta som människan får från 
naturens arbete. I tabell 4.1 redovisas ekosystemtjänster som identifierats i Stensvik med 
närmaste omgivningar samt kommentarer om förväntad påverkan. Jämförelsen är gjord 
mot situationen i nuläget.

Tabell 4.1 Kartläggning och analys av ekosystemtjänster inom planområdet�

Typ Ekosystemtjänst Påverkan Kommentar
Stödjande Biologisk

mångfald
Måttlig (+) 
/ Liten (+/-)

Fler stenmurar, rösen och faunade-
påer ökar mängden småmiljöer och 
därmed förutsättningar för fler arter. 
En ökad andel trädgårdar kan even-
tuellt också bidra till detta beroende 
på utformning�

Randskogen har högst artvariation i 
området idag och påverkas i myck-
et begränsad omfattning av planens 
genomförande� Träden bevaras 
genom bestämmelser i plankartan�

Stödjande Grön infrastruktur, 
livsmiljö

Liten (-) / 
Liten (+)

Dalgången ger möjligheter för has-
selsnok att söka föda, men också att 
ta sig mellan olika livsmiljöer�  Delar 
av födosöksområdet försvinner, men 
påverkan minskas genom skyddsåt-
gärder� Nya stenmurar skapar ledlin-
jer samt platser för vila och födosök� 
De viktigaste miljöerna bevaras�
Fler tomter kan leda till fler grönskan-
de trädgårdar, vilket ökar livsmiljön 
för främst insekter� Påverkan blir då 
något positiv i förhållande till nulä-
get� Om det enbart blir gräsmattor 
blir påverkan något negativ� 

Stödjande Skyddad art Liten (-) Hasselsnok påverkas och utreds sär-
skilt� Påverkan bedöms bli liten och 
främst på individnivå förutsatt att 
skyddsåtgärder genomförs� I annat 
fall finns risk för måttlig-stor påverkan.



36 Miljökonsekvensbeskrivning  /  Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl 

Typ Ekosystemtjänst Påverkan Kommentar
Reglerande Pollinering Ingen - 

Liten (+)
Trädgårdar, randskog och bryn� 
Påverkan kan bli positiv genom fler 
grönskande trädgårdar�

Reglerande Vattenrening Liten (-) Exploatering ger en annan dagvat-
tensituation när delar av naturmark 
hårdgörs� Det kan kompenseras 
med lämplig dagvattenlösning�

Kulturell Badmöjligheter Ingen - 
Liten (-)

Stranden inom planområdet an-
vänds för bad, men den berörs inte 
av utbyggnaden� Badande får lite 
längre att gå till parkeringsplats�

Kulturell Anlagd grönska Liten-
Måttlig (+)

Finns i befintliga trädgårdar. Dessa 
berörs inte av utbyggnaden, men 
nya trädgårdar kan bidra med ökad 
variation av grönska�

Kulturell Fiske Liten (-) Fiske vid stranden eller från båt� De 
möjligheterna berörs inte av utbygg-
naden, men kan indirekt beröras av 
att möjligheten att kunna parkera i 
närheten av vattnet minskar�

Kulturell Kulturhistoria Liten (-) Stensvik är ett gammalt fiskeläge 
och dalgången gammal jordbuks-
mark� Bryggor, sjöbodar och andra 
kulturhistoriska byggnader/anlägg-
ningar berörs inte av utbyggna-
den utan bekräftas i detaljplanen� 
Upplevelsen av dem kan påverkas 
något när det blir fler närliggande 
bostadshus� 

Kulturell Lek Måttlig (+) Möjlighet att anlägga en ny lekplats 
centralt i området� Lekmöjligheter i 
omgivande naturmiljöer bevaras�

Kulturell Naturupplevelser Liten (-) Naturupplevelsen finns mest i 
omgivande natur och upplevelsen 
påverkas inte mer än marginellt av 
utbyggnaden�

Kulturell Hobbyodling Liten (+) Möjligheten finns i trädgårdar och 
kan öka med nya tomter�

Kulturell Vardagsmotion Ingen Det blir mindre fria grönytor men 
fler vägar att röra sig på inom själva 
området� Tillgången till naturmark 
runtomkring planområdet är oför-
ändrad�

Kulturell Upplevelse av 
vatten

Ingen Upplevelsen är främst kopplad till 
stranden och omgivande hällmarker� 
Ingen förändring�

Kulturell Sällskapslekar Liten (-) Andelen allmänna öppna ytor mins-
kar, men det finns kvar områden. De 
kvarvarande ytorna används inte 
längre för parkering� Aktiviteter går 
fortsatt också att göra på stranden 
eller i trädgårdar�
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Samlad bedömning och konsekvenser
Analysen visar att detaljplanen inte medför några avgörande effekter när det gäller eko-
systemtjänster, förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder för hasselsnok genomförs. Där-
med väntas endast små negativa konsekvenser. Föreslagna skyddsåtgärder är anläggande 
av rösen, fanuadepåer, stenmurar och genomförande av informationsinsatser (figur 4.2 
samt kapitel 5 Skyddsåtgärder). Skyddsåtgärderna ökar mängden småmiljöer, vilket 
bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. Beroende på hur privata trädgårdar 
utformas kan även dessa bidra till en ökad biologisk mångfald.

4.4 Dagvatten
En stor del av dagvattnet kommer att ledas bort via befintligt ledningssystem medan 
dagvatten från vägar och parkeringsytor leds till öppna diken. Eftersom planområdet be-
rörs av två nord-sydliga avrinningsområden föreslår dagvattenutredningen (Sweco 2021) 
att ledningssystemet förstärks med tre nord-sydliga diken/svackor som kan leda bort 
vatten vid skyfall så att inte bebyggelse ska skadas (figur 4.3). Ett dike anläggs utmed 
bilvägen och ett annat utmed gång-/cykelvägen. Där föreslås även att gång-/cykelvägen 
sänks något i förhållande till omgivande mark för att kunna fungera som avlednings-
väg vid riktigt kraftiga skyfall. Ett tredje dike anläggs utmed bergväggen i söder där en 
befintlig svacka förstärks. Bergväggens nedre kant bedöms dock vara en viktig miljö för 
hasselsnok (Bohman 2022). Om diket anläggs någon dryg meter från bergväggen så 
att vegation kan bevaras och även etablera sig och död ved, löv med mera har möjlighet 
att samlas där, bedöms inte hasselsnoken bli negativt påverkad. Den kan även till viss 
del gynnas av en dikesslänt som värms upp av morgon- och förmiddagssolen (muntl. 
Bohman 2022). Dikena leds till havet.

Ledningssystemet beräknas vara dimensionerat för att även klara planerad utbyggnad, 
men utloppet bedöms som underdimensionerat och kan därför behöva göras om (Sweco 
2021).

Figur 4�3 Röda pilar visar förslag på placering av dagvattendiken genom planområdet 
(Sweco, 2021)� 



38 Miljökonsekvensbeskrivning  /  Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl 

Andelen hårdgjord yta i planområdet beräknas öka med cirka tio procent efter planens 
genomförande och samtidigt förväntas mer nederbörd i framtiden till följd av klimat-
förändringar. För beräkning av framtida dagvattenflöden har därför en klimatfaktor på 
1,25 använts och den totala årsmedelavrinningen beräknas uppgå till ca 1,3 l/s. Enligt 
dagvattenutredningen har det inte ställts några krav från kommunen på fördröjning 
inom området i samband med utbyggnaden av dagvattennätet. Eftersom havet är reci-
pient har kommunen bedömt att en utjämning skulle vara overksam (Sweco, 2021).
Sweco bedömer att de ämnen som riskerar att förorena dagvattnet främst kommer från 
vägar och parkeringsytor, men att det också finns risk för utsläpp i samband med olyckor. 
I utredningen har man tittat på förändring av halter och mängder för fosfor, kväve, kop-
par, bly, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, olja och suspenderat material vid en 
genomförd detaljplan. Mängden (kg/år) bedöms öka för samtliga ämnen utom kväve 
och koppar. För att inte belasta recipienten föreslås det därför att dagvatten från vägar 
och parkeringsytor avleds via vegetationsklädda och delvis makadamfyllda svackdiken 
för att renas. Reningen sker genom att föroreningspartiklar läggs fast i marken och tas 
upp av vegetation. Med föreslagen rening bedöms mängden (kg/år) minska för olja 
och suspenderade ämnen. Mängden koppar, bly, zink och krom väntas relativt oför-
ändrat, medan det beräknas bli en marginell ökning av fosfor, kväve, kadmium, nickel 
och kvicksilver även efter rening. För merparten av ämnena väntas dock halterna (µg/l) 
minska efter rening, utom för nickel, kvicksilver och kadmium som blir oförändrade 
(tabell 4.2). 

Vid en eventuell brand riskerar användningen av släckvatten att påverka vattenrecipien-
ten. Då det inte finns någon uppsamling av dagvatten och området lutar kraftigt mot 
havet, bedöms det svårt att samla upp släckvatten. I utredningen föreslås därför att dag-
vattenutloppet kompletteras med en avstängningsanordning så att eventuellt släckvatten 
kan samlas upp i ledningssystemet och pumpas ur för omhändertagande. Volymen i 
ledningssystemet är dock begränsad.

Beroende på den exakta dragningen av diken/svackor kan det krävas en viss justering 
av placeringen av faunadepåer och rösen för hasselsnok. Det är då viktigt att de ändå 
placeras på motsvarande sätt som föreslås av Naturcentrum (Bohman 2022, bilaga 1). 

Tabell 4.2 Tabellen visar beräknade mängder (kg/år) och halter (µg/l) av förorenande ämnen i 
dagvattnet i nuläget samt vid en utbyggnad med föreslagen rening (Sweco, 2021)� Förbättring 
visas med grönt och försämring med rött� Relativt oförändrade värden är vita�
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Däremot bedöms inte diken eller svackor i sig själva påverka hasselsnoken, förutsatt att 
de blir vegetationsklädda. Till viss del kan diken och svackor fungera som ledlinjer, även 
om hasselsnoken inte håller sig strikt till sådana (muntl. Bohman, 2021).

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några negativa konsekvenser för vat-
tenförekomsten Yttre Dynekilen i form av ökad belastning av större dagvattenflöden 
eller högre föroreningsgrad i dagvattnet. Se vidare 7.2 Miljökvalitetsnormer. Planför-
slaget bedöms inte medföra ökade risker för negativa konsekvenser i samband med 
skyfall förutsatt att föreslagna åtgärder för att hantera vattnet genomförs. Hasselsnoken 
bedöms inte bli påverkad negativt av planerade dagvattenåtgärder förutsatt att miljön 
utmed bergskanten i väster kan bevaras.

4.5 Nollalternativet
Nollalternativet innebär att det inte sker någon omfattande utbyggnad inom det före-
slagna planområdet, men kommunen bedömer att det kan komma att släppas fram ett 
antal förhandsbesked. 

Av de markytor som bevaras obebyggda i nollalternativet kommer stora delar sannolikt 
att användas för parkering även fortsättningsvis. På de ytorna kan då förutsättningarna 
för hasselsnok till stor del finnas kvar. Det finns dock inget som garanterar att ytorna 
fortsatt används för parkering eller att de sköts på ett sådant sätt att de passar hasselsnok. 
Delar av gräsmarkerna kan växa igen, alternativt kan större ytor klippas kortare. Den 
biltrafik som genereras av bland andra besökare till stranden kommer även fortsätt-
ningsvis att belasta området och utgöra en potentiell risk för hasselsnok.

Värdet i områdets gröna infrastruktur är främst kopplad till det nätverk som hasselsno-
ken använder sig av och den strukturen kommer sannolikt att bestå. Övriga naturvär-
den finns i huvudsak i en randskog vars värden kan utvecklas med tid om den tillåts 
vara kvar.

Områdets ekosystemtjänster kommer inte ändras på något påtagligt sätt. I de delar som 
eventuellt bebyggs genom förhandsbesked kan ändringarna till viss del jämföras med en 
utbyggnad enligt föreslagen plan, men inte helt då sådana nya tomter kommer att sakna 
prickmark och kravet på skyddsåtgärder sannolikt uteblir.

Framtida klimatförändringar kan påverka förutsättningarna för både hasselsnok och 
ekosystemtjänster oavsett utbyggnad.
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5 Skyddsåtgärder
För att motverka negativ påverkan på hasselsnok har särskilda skyddsåtgärder arbetats 
fram (Bohman & Ahlén 2016; Bohman 2022). Genomförandet av dessa åtgärder 
kommer att säkerställas genom ett exploateringsavtal som tecknas mellan exploatören 
och kommunen innan detaljplanen antas. Till exploateringsavtalet ska en karta med 
tillhörande beskrivning av åtgärderna knytas. Avtalet ska även säkerställa att gång- och 
cykelvägen som föreslås i nord-sydlig riktning genom området byggs, eftersom flera av 
skyddsåtgärderna föreslås i anslutning till denna.

Stenmurar, stenrösen och faunadepåer

• Fem stenmurar anläggs som ledlinjer och livsmiljö (figur 4.2). Stenmurarna görs 
minst 0,5 meter breda och 0,5 meter höga. De kan fungera som ledlinjer för has-
selsnok samtidigt som det skapas nya viloplatser och förutsättningar för hasselsno-
kens bytesdjur.

• Det ska anläggas sju faunadepåer på cirka 5 m³ vardera i sydvända lägen med stor 
solinstrålning i enlighet med figur 4.2. En faunadepå kan bestå av en hög med 
grenar, buskar och ris som tas ned i området. Där bildas gömslen för djuren och 
nedbrytningen av materialet skapar även värme. Det lockar också till sig bytesdjur.

• Fem stenrösen ska anläggas i sydvända lägen med stor solinstrålning i enlighet 
med figur 4.2. Rösena görs cirka 5 x 5 meter stora och 1 meter höga med stenar 
vars dimensioner varierar mellan 10-50 cm. Jordmassor och organiskt material 
(grenar, mindre stockar etc.) blandas in i rösena.

Stenmurarnas placering kan komma att justeras så att de följer gränsen mellan allmän 
platsmark natur och föreslagen tomtmark. I övrigt ska placering och omfattning av 
skyddsåtgärder utföras enligt figur 4.2.

Placeringen av stenrösen och faunadepåer är vald för att ge så stor biologisk effekt som 
möjligt, inte riskera att störas av den planerade bebyggelsen och samtidigt undanröja 
behovet av särskild skötsel. Miljöerna är exempelvis placerade invid bilväg, gång- och 
cykelväg, vid stranden eller invid tomter där sannolikheten för uppväxande sly är obe-
fintlig eller liten. Framför röset och faunadepån vid parkeringen i väst kommer det att 
gjutas en betongplatta som förhindrar uppväxande sly där. Plattan kommer att döljas 
med ett lager sand eller annat lättdränerat material. Mindre justeringar av stenrösens 
och faunadepåers placering kan göras i samråd med naturvårdskunnig person som har 
dokumenterad kompetens gällande hasselsnok.

Material som blir över när de nya husen börjar byggas, så som natursten, jordmassor 
och avverkade träd och buskar, kan vara bra att använda till stenrösen och faunadepåer. 
Platserna kan också med fördel fortsätta att användas för trädgårdsavfall från områdets 
tomter. På så sätt tillförs nytt material när det befintliga bryts ner.

I Naturcentrums utlåtande ” Utlåtande om hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m.fl., Stens-
vik, Strömstad.” (Bohman & Ahlén 2016), sid 6, finns beskrivning på hur stenrösen, 



41Miljökonsekvensbeskrivning  /  Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl

stenmurar och faunadepåer bör anläggas och i utlåtandet ”Habitatkartering och förslag 
till skyddsåtgärder för hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstad.” (2022), 
sid 11-14, finns beskrivningar av hur varje åtgärdsplats ska utformas för att få så stor 
effekt och så litet skötselbehov som möjligt. Rapporten är med som bilaga till MKB.

Informationsåtgärder och vägskyltar

• Minst två informationsskyltar ska sättas upp i området, på eller i anslutning till 
de lägen som pekas ut i figur 4.2. Skyltarna ska vara väl synliga. Dessutom ska en 
informationsfolder delas ut till de boende. Genom information kan risken för onö-
digt dödande av ormen minskas. I samråd med Naturcentrum har det bestämts att 
det av informationen ska framgå:

 -  hur hasselsnoken ser ut,
 -  att arten är helt ofarlig,
 -  att arten är strikt skyddad,
 -  vad man ska göra när man träffar på den,
 -  hur man skiljer den från huggorm och snok,
 -  att den äter huggormar och håller dessa borta,
 -  hur och varför småbiotoperna anlagts i planområdets naturmarker, 
 -  hur man kan ta hänsyn till hasselsnok på sin egen mark, t.ex. i trädgården.

• Vägskyltar som varnar för orm av typen ”älgvarningsskyltar” kan sättas upp längs 
Stensviksvägen, både inom och utanför planområdet.

Andra åtgärder
Utöver ovan nämnda skyddsåtgärder finns även andra, valfria åtgärder som kan gynna 
hasselsnok, exempelvis:

• Skapa glesa brynmiljöer i soliga lägen. 

• Anlägga stenmurar, häckar eller andra typer av ledlinjer längs tomtgränser.

• Skapa variation av växtlighet i trädgårdar.

Åtgärder genomförs och har genomförts för att begränsa hastigheten inom området:

• Vägarna i området hålls smala.

• 5 vägbulor har anlagts under 2019.
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6 Samlad bedömning
I nedanstående tabell 6.1 görs en sammanvägd bedömning av detaljplanens huvudsak-
liga konsekvenser för olika aspekter. Tabellen är förenklad och syftar till att få en över-
blick av den bedömda miljöpåverkan av detaljplanens genomförande. Den ska därmed 
ses som ett komplement till de mer detaljerade analyserna av påverkan och konsekven-
ser för de olika alternativen som är redovisade i kapitel 4.

Den samlade bedömningen bygger på antaganden om att relevanta åtgärder vidtas där 
det är möjligt och konsekvenserna jämförs med ett nollalternativ där området inte byggs 
ut.

Värdeskala:

Negativa  konsekvenser     Positiva konsekvenser

stora måttliga-
stora måttliga små-mått-

liga små inga positiva

Tabell 6.1  Samlad bedömning av konsekvenser

Miljöaspekt/ 
Allmänt intresse

Konsekvenser Kommentarer

Grön infrastruktur små

Skyddsåtgärder motverkar de negativa 
effekter som förlust av födosöksmarker 
för hasselsnok leder till och ett grönt nät-
verk bevaras� Därmed blir de negativa 
konsekvenserna små� Om trädgårdarna 
blir varierade kan effekten bli något 
positiv och de negativa konsekvenserna 
kan då utebli� Den kontinuerliga ekolo-
giska funktionen består i området�

Hasselsnok små

Gynnsam bevarandestatus för hassel-
snok bibehålls� Skyddsåtgärder ge-
nomförs i form av rösen, faunadepåer, 
stenmurar, informationsinsatser och 
hastighetsbegränsande åtgärder�

Övrig naturmark inga

Värdena ligger främst i randekskogen i 
planområdets västra gräns� Den del av 
randskogen som har högre värden före-
slås ligga inom allmän platsmark natur� 
Det bedöms inte bli några negativa kon-
sekvenser jämfört med nollalternativet�

Ekosystemtjänster små
Ett genomförande av planen bedöms 
få liten påverkan på ekosystemtjänster i 
området� 

Dagvatten inga

Det blir en marginellt ökad mängd av 
vissa förorenande ämnen jämfört med 
nuläge, men inte några höjda halter� 
Det bedöms inte leda till negativa kon-
sekvenser för vattenförekomsten Yttre 
Dynekilen� 
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7 Miljömål

7.1 Miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje år görs en uppföljning 
av miljömålen på både regional och nationell nivå. Frågorna som behandlas i MKB:n är 
främst knutna till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd 
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Nedan redovisas riksdagens definition av de tre 
miljömålen tillsammans med en avstämning mot respektive miljömål. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biolo-
giska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värde-
fulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Genomförandet av planen kan påverka upplevelsen av området för besökare och de som 
passerar med båt. Redan idag upplevs området som en bebyggelsegrupp och den upplev-
da förändringen bedöms bli relativt begränsad. Sett till arter är den biologiska mångfalden 
relativt låg i Stensvik. Variationen finns främst i randekskogen som kommer att bevaras. 
Det finns viss bredd på naturmiljöer i området med hällmarker, randekskog, trädgårdar, 
öppna gräsmarker och havsstrand. Delar av gräsmarken försvinner, men skyddsåtgärder i 
form av rösen, stenmurar och faunadepåer ökar variationen av småmiljöer.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Nya vägar och sammanhängande naturmark säkerställer att det fortsatt går att röra 
sig obehindrat genom området. En centralt placerad lekplats som lockar till utelek är 
positivt ur hälsosynpunkt. Detaljplanen innebär att strandmiljön lämnas oförändrad. 
Förtätning medför att fler människor rör sig i området, vilket riskerar att påverka den 
skyddsvärda hasselsnoken. För att minimera den risken genomförs informationsinsatser 
i området i form av skyltning och informationsfoldrar. 

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och proces-
ser ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd
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Detaljplanen kan innebära viss förlust av lämplig miljö för hasselsnok, men genom pla-
nerade skyddsåtgärder bedöms den kontinuerliga ekologiska funktionen i området bestå 
och artens gynnsamma bevarandestatus bibehållas. Beroende på hur privata trädgårdar 
utformas kan det även skapas ny lämplig miljö för hasselsnok.

Planförslaget bedöms sammantaget inte motverka att miljömålen kan nås. 

7.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap MB och 
som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. Utgångs-
punkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 

Detaljplaneområdet ligger invid kustvattenförekomsten Yttre Dynekilen vars ekologiska 
status bedömts som god i senaste klassningen. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk 
status med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter 
(PBDE). Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus, 
men 2015 års halter av kvicksilver och PBDE får inte öka.

Byggnaderna i området ansluts till kommunalt vatten och avlopp, medan dagvattnet 
i huvudsak leds via ett nybyggt ledningssystem till Yttre Dynekilen som är recipient. 
Ledningssystemet har dimensionerats för att klara utbyggnaden. Dagvattenutredningen 
(Sweco, 2021) föreslår att vatten från vägar och parkeringsytor renas i makadamfyllda 
svackdiken och sedan leds vidare via diken till recipienten. Det föreslås även att särskil-
da diken anläggs genom hela området för att klara skyfall (figur 4.3). De kvalitetsfakto-
rer som har bedömts relevanta i utredningen är främst fysikalisk-kemiska faktorer och 
prioriterade ämnen. Det beräknas bli en marginellt ökad mängd av vissa förorenande 
ämnen, men inte höjda halter. Den förändrade dagvattensituationen bedöms inte leda 
till negativa konsekvenser för Yttre Dynekilen. Näringsämnen i dagvattnet bedöms inte 
heller påverka vattenförekomsten negativt. Därmed bedöms det inte bli någon försäm-
ring av vattenförekomstens ekologiska eller kemiska status.
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8 Fortsatt miljöarbete

8.1 Kontroll och uppföljning
Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att föreslagna åtgärder görs 
med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som framkommit under tidigare 
skeden. Verksamhetsutövaren har enligt svensk lagstiftning ett stort ansvar att deras 
verksamhet inte skadar miljön eller människors hälsa. Verksamhetsutövarens egenkon-
troll regleras genom miljöbalkens bestämmelser och innebär bland annat att denne har 
det huvudsakliga ansvaret för uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser 
under omvandling av planområdet. 

Följande kommer i enlighet med exploateringsavtalet att besiktas och godkännas av 
kommunen efter genomförandet:

• Kontroll av att kvalitetshöjande skyddsåtgärder för hasselsnok har önskad  
utformning och placering.

• Kontroll av att informationsskyltar och informationsfoldrar innehåller rätt 
 information.

• Kontroll av att informationsskyltar sätts upp och att informationsfoldrar delas ut.

• Kontroll av att ormvarningsvägskyltar sätts upp inom området.

Fem år efter planens genomförande bör kommunen kontrollera att de anlagda skyddsåt-
gärderna finns kvar. Om det då finns brister bör detta anmälas till länsstyrelsen.

Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan 
behöva ställas under bygglovsprövningen.

8.2 Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser
• Ansökan hos Strömstads kommun om strandskyddsdispens för rösen och  

faunadepåer. 

• Enligt administrativa bestämmelser i plankartan krävs inte bygglov för anläggande 
av planerade skyddsåtgärder förutsatt att de anläggs inom genomförandetiden.
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Särskild handling 
Gällande miljöbedömning, enligt 6 kap. 16 § miljöbalken tillhörande detaljplan för del av Kungbäck 1:38 
m fl, Stensvik, Strömstads kommun) 
 

Bakgrund 
Detaljplanen avser komplettering av småhus inom fastigheten Kungbäck 1:38 m fl i området Stensvik. 
Efter ett upphävande av tidigare antagen detaljplan har Strömstads kommun bedömt att ett genomförande 
av en ny detaljplan kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljöbedömning genomförts och 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats i enlighet med 6 kap miljöbalken, MB. Som en 
efterföljande del ska kommunen efter detaljplanens antagande upprätta en särskild handling där följande 
punkter ska redovisas, enligt 6 kap 16 § MB:  
 

• Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen.  

• Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och de synpunkter som kommit in. 

• Skälen för att detaljplanen har antagits istället för de alternativ som övervägts. 

• Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.  

 
Efter antagandet ska allmänheten samt berörda kommuner och myndigheter informeras och planen ska 
tillsammans med beslutet och denna handling göras tillgängliga för dem. 
 

Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus genom att utnyttja redan avstyckade fastigheter 
och förtätning av befintliga fastigheter, på ett sätt som anknyter till karaktären i området och säkerställer 
en långsiktigt god livsmiljö för hasselsnoken i området. 
 

Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen 
I ett inledande skede har MKB:ns innehåll avgränsats i samråd med länsstyrelsen till artskydd, grön 
infrastruktur, övrig värdefull naturmark samt ekosystemtjänster. Utöver det har kommunen valt att ta med 
riksintressen, dagvatten och miljökvalitetsnormer i MKB:n. Övriga miljörelaterade frågor har behandlats i 
planbeskrivningen. 
 
MKB:n har arbetats fram parallellt med övriga planhandlingar och ingått vid samråd och granskning då 
allmänheten/samrådskretsen fått möjlighet att yttra sig över detaljplanen och MKB:n. Samråd 
genomfördes i maj 2020 och granskning under december 2021 – januari 2022. Nedanstående utredningar 
har genomförts och legat till grund för detaljplanen: 
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• Habitatkartering och förslag till skyddsåtgärder för hasselsnok (Naturcentrum, uppdaterade 
versioner) 

• Utlåtande om hasselsnok vid Kungbäck 1:38 m.fl. (Naturcentrum) 

• Inventering och bedömning av naturvärden (Rio kulturkooperativ) 

• Dagvattenutredning (Sweco) 

• Geoteknisk undersökning (Bohusgeo) 

• Bergteknisk utredning (Bergab) 

• Väg- och trafikutredning (Lincona) 
 
Med stöd av behovsbedömningen, framtagna undersökningar/utredningar samt MKB har de viktigaste 
miljöfrågorna identifieras och därmed kunnat integreras i detaljplanen. 
 

Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och de synpunkter 
som kommit in 

I MKB:n har särskilt grön infrastruktur och artskydd med avseende på hasselsnok lyfts, men även övrig 
värdefull naturmark, ekosystemtjänster, riksintressen, dagvatten och miljökvalitetsnormer. 

Hasselsnoksmiljöer 
Efter inventering har Naturcentrum pekat ut miljöer som bedömts viktiga för hasselsnok. Det gäller dels 
potentiella övervintringsplatser, dels miljöer som är viktiga för vila och födosök. I samrådsskedet hade 
merparten av dessa miljöer sparats bortsett från ett par miljöer i planens norra del. Inför 
granskningsskedet har kommunen valt att revidera plankartan och undanta samtliga utpekade miljöer från 
bebyggelse i de fall det inte redan ligger inom bebyggda bostadsfastigheter och ianspråktagen tomtmark. 
En mindre del påverkas av vägområde i norr. I övriga fall har de utpekade miljöerna hamnat utanför 
planområdet alternativt planlagts som naturmark. På detta sätt har kommunen försäkrat sig om att 
exploatering inte prövas inom miljöer som bedömts som värdefulla för hasselsnok.  

Revideringen av plankartan innebär dels att fyra nya bostadsfastigheter tagits bort från förslaget, dels att 
tillfartsvägen till området ligger kvar i nuvarande sträckning i stället för att flyttas. Därigenom bevaras en 
relativt nyligen avverkad yta som pekats ut som lämplig miljö för hasselsnok. En potentiell 
övervintringsmiljö som delvis skulle ha påverkats av vägens dragning i det tidigare samrådsförslaget 
hamnar helt utanför planområdet i plankartan som antas. 

Inom planområdet finns två potentiella övervintringsplatser. Båda ligger inom fastigheten Kungbäck 1:37 i 
planområdets sydöstra del. Miljöerna har säkrats genom bestämmelser i plankartan, vilka innebär att block 
ska bevaras inom ett avgränsat område inom fastigheten, att eventuella nya byggnadsverk ska placeras så 
att de inte skuggar övervintringsmiljöerna och att en utpekad husgrund ska bevaras. 

Skyddsåtgärder 
För att förstärka förutsättningarna för hasselsnok genomförs olika skyddsåtgärder inom området. Rösen, 
faunadepåer (högar med grenar, ris mm), stenmurar och informationsskyltar anläggs. Anläggandet av dessa 
säkerställs genom exploateringsavtal. Med nämnda anpassningar och skyddsåtgärder motverkas negativ 
påverkan på hasselsnok och dess möjligheter att sprida sig i området. Rösen, stenmurar och faunadepåer 
placeras så att det inte krävs särskild skötsel för att bevara deras funktion, utan det räcker med den 
normala skötsel som ändå förväntas ske längs gång- och cykelvägar i området. 

Grön infrastruktur 
Befintliga och nya trädgårdar bedöms inte bli en barriär för hasselsnok, utan kan beroende på utformning 
även fungera som livsmiljö. Även om alla trädgårdar skulle fungera som barriärer, vilket inte är sannolikt, 
så har passager/korridorer bevarats och delvis förstärkts med stenmurar som bedöms kunna fungera som 
både ledlinjer och livsmiljö för ormen. Därigenom har kommunen säkerställt att den gröna strukturen 
inom och genom området består. 
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Övrig värdefull naturmark 
Utöver hasselsnoksmiljöer finns ett mindre område med randekskog utmed en bergsbrant i områdets 
västra kant. Området bedöms ha vissa naturvärden. Genom detaljplanens utformning sparas 
randekskogen och bevarandet av trädvegetationen säkerställs genom en särskild planbestämmelse. 

Ekosystemtjänster 
Ovan nämnda anpassningar i detaljplanen bidrar också till att påverkan på ekosystemtjänster begränsas. 
För vissa ekosystemtjänster kan det bli en liten försämring, medan det bedöms kunna bli små-måttligt 
positiva effekter för andra. För flera ekosystemtjänster bedöms ett genomförande av planen inte leda till 
någon påverkan. I vissa fall är utfallet beroende av hur de boende väljer att utforma sina trädgårdar. 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer 
Planområdet anpassas med olika typer av diken för att rena och leda bort dagvatten. En stor del av 
dagvattnet kommer att ledas bort via befintligt ledningssystem medan dagvatten från vägar och 
parkeringsytor avleds via vegetationsklädda och delvis makadamfyllda svackdiken för att renas. Dagvattnet 
leds vidare till vattenförekomsten Yttre Dynekilen som har särskilda miljökvalitetsnormer, vilket är 
bestämmelser om kvaliteten på vattnet. Planförslaget bedöms inte medföra någon försämring av 
vattenkvaliteten i Yttre Dynekilen. 

Riksintressen 
Området omfattas av riksintressen enligt både 3 och 4 kap MB. Planområdet medger förtätning av 
befintlig bebyggelse, men inte en utökning. Därmed tas inte nya områden i anspråk. Genom 
planbestämmelser regleras byggnaders utformning för att bevara en traditionell stil samtidigt som 
allmänhetens möjligheter att röra sig genom området säkerställs i plankartan. Detaljplanen medger inga 
nya anläggningar i strand- eller vattenområdet. Ett genomförande av planen bedöms endast ge en 
begränsad påverkan på områdena av riksintresse. 

Synpunkter från Länsstyrelsen 
Synpunkter gällande miljöfrågor som kommit in under samrådsskedet och granskningsskedet har kommit 
från Länsstyrelsen och fastighetsägare i Stensvik. Länsstyrelsen har i samrådsskedet efterfrågat tydligare 
argument gällande spridningssamband för hasselsnok. Myndigheten yttrade sig då även över dagvatten, 
miljökvalitetsnormer för vatten, påverkan på strandskyddet, förhållandet till riksintressen samt alternativa 
lokaliseringar. Med utgångspunkt från det yttrandet kompletterades det underlag om hasselsnok som tagits 
fram av Naturcentrum. Därutöver justerades och kompletterades planhandlingarna till granskningsskedet i 
de fall det ansågs motiverat. Länsstyrelsens synpunkter i granskningsskedet gällde i huvudsak stigande 
vatten, skyfall och dagvatten samt bergteknik. Dessa synpunkter bemöts i granskningsutlåtandet och har 
endast föranlett smärre justeringar i plankartan och planbeskrivningen. 

Synpunkter från fastighetsägare 
De miljöfrågor som fastighetsägare pekat på har så gott som uteslutande varit kopplade till risk för 
påverkan på hasselsnok. Synpunkterna har bland annat bestått av att påverkan inte är så stor som har 
bedömts, att fel skyddsåtgärder föreslås, att vissa skyddsåtgärder är för begränsande och att fel tomter har 
tagits bort från förslaget för att minska påverkan. 

De synpunkter som har ansett att förslagets åtgärder är överdrivna och att hasselsnoken inte är så 
förekommande i Stensvik som bedömt har inte inneburit någon större ändring av förslaget. Det är 
obestridligt att hasselsnoken förekommer i området och kommunen bedömer att de skyddsåtgärder som 
föreslås behövs för att undvika en negativ påverkan på arten. En anpassning har gjorts av förslaget när det 
gäller regleringen av Kungbäck 1:37. Denna fastighet var till största delen prickad i samrådsförslaget, vilket 
innebar en stor begränsning utan att hasselsnoken skyddades specifikt. Denna reglering har ersatts med 
bestämmelser som är mer riktad mot hasselsnokens användande av området med fokus på att undvika 
skuggning och bevara husgrunder/stensättningar som individer använder sig av. 

Flera sakägare har haft synpunkter på att de skyddsåtgärder som föreslås – murar, stenrösen och rishögar 
– är förfulande och inte passar i Stensvik. Kommunen har inte delat denna bedömning och föreslår 
fortsatt dessa skyddsåtgärder. 
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Två sakägare har ifrågasätt kommunens val av åtgärder sett till effekten de ger. De har ifrågasatt om 
åtgärderna fungerar och om de kan användas mot bakgrund av upphävandet av den förra detaljplanen för 
området. En av sakägarna anser att kommunen ska vara huvudman för de åtgärder som föreslås. 
Kommunen har inte ändrat sin bedömning av att åtgärderna tillgodoser de synpunkter mark- och 
miljööverdomstolen framfört. De åtgärder som föreslås har modifierats så att de inte längre kräver skötsel 
och utförandet av dem säkerställs i exploateringsavtal. Därmed är det säkerställt att de både utförs och kan 
fungera i framtiden. Kommunen har utvecklat dessa resonemang i miljökonsekvensbeskrivningen. 

En sakägare har kritiserat att kommunen föreslog 19 tomter i samrådet jämfört med 18 i den detaljplan 
som upphävdes. Sakägaren ansåg också att omläggandet av vägen i norr skulle få stora konsekvenser för 
hasselsnoken i och med utförandet av arbetet. I granskningsförslaget har kommunen minskat 
planförslaget till 15 nya tomter och föreslår inte längre någon omläggning av vägen i norr. 

Fyra sakägare har ansett att kommunen har valt att ta bort fel område från detaljplanen vid minskningen 
av antal tomter. Tre av dessa stöder sig på ett expertutlåtande som en av parterna har låtit ta fram. De 
områden som framförs som mer värdefulla är områden i mitten och i den södra delen av planområdet. 
Kommunen delar inte bedömningen i det bifogade expertutlåtandet och menar att det område som har 
uteslutits har egenskaper som är av större värden för hasselsnoken och som saknas i de andra två. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har reviderats med en utförligare beskrivning av denna bedömning. 

En sakägare har framfört att det saknas en ledlinje för hasselsnoken längs stranden i söder. Kommunen 
har förtydligat miljökonsekvensbeskrivningen med en beskrivning av den stensättning som finns längs 
med vägen i detta område och som bedöms fungera som en ledlinje. 

 

Skälen för att detaljplanen har antagits istället för de alternativ som varit 
föremål för övervägande 
I den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet har kommunen utrett olika alternativa 
utbyggnadsområden och aktuellt planområde var det enda som då pekades ut för bebyggelse i samlad 
form i närtid. Detta beror bland annat på att det finns möjlighet till kommunal anslutning till allmän VA-
anläggning och befintlig infrastruktur. 
 
Under arbetet med detaljplanen för området har olika alternativa utformningar prövats med utgångspunkt 
från befintlig bebyggelse. Det har främst rört sig om antalet tomter och om vägsträckning. Efter samrådet 
har kommunen valt att ta bort fyra tomter i planområdets norra del eftersom aktuell yta vid 
inventeringstillfället pekats ut som viktig för hasselsnok. Kommunen har istället valt att inte planlägga för 
kvartersmark på ytor som Naturcentrum bedömt som viktiga för hasselsnok. Förändringen har även 
inneburit att vägen ligger kvar i sin befintliga sträckning i norr istället för att flyttas. 
 

Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 
Anläggandet av skyddsåtgärder har säkerställts genom exploateringsavtal. De åtgärder som genomförs för 
att förstärka hasselsnokens livsmiljöer, dvs stenmurar, stenrösen och faunadepåer, placeras så att ingen 
särskild skötsel krävs för dessa utöver normal skötsel längs gång- och cykelvägar. I enlighet med 
exploateringsavtalet ska kommunen besikta och godkänna de utförda åtgärderna efter genomförandet. 
 
Fem år efter planens genomförande bör kommunen kontrollera att de anlagda skyddsåtgärderna finns 
kvar. Om det då finns brister bör detta anmälas till länsstyrelsen.  
 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. Den särskilda handlingen har tagits 
fram med stöd av Rådhuset Arkitekter AB. 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Källviken i Strömstad AB har vi utfört en geoteknisk 

undersökning och utredning för en detaljplan inom fastigheterna Kungbäck 

1:38 m.fl., Stensvik, Strömstads kommun. 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att utgöra underlag för redovisning av 

släntstabiliteten samt att översiktligt bedöma lämplig grundläggningsmetod. 

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR, en försöksrapport/fält och i en 

försöksrapport/lab 2013-05-17 (arb.nr U13042). 

 Fält- och laboratorieundersökningar för VA-ledning utförda av 

Vectura Consulting AB och redovisade 2010-10-21 (uppdragsnr: 

104947).  

 Planprogram ”Detaljplan för Kungbäck 1:38 m.fl” upprättat av 

Sjölén & Hansson Arkitekter AB, daterat 2012-11-27. 

4 Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument 

förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 

SS-EN 1997-1 

IEG Rapport 2:2008, rev 2 

IEG Rapport 4:2008 

Släntstabilitet 

Skredkommissionens rapport 3:95 

IEG Rapport 4:2010 

TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008 

Plattor IEG Rapport 7:2008 

5 Befintlig och planerad byggnation 

Inom området finns ett 20-tal enbostadshus, ett mindre antal sjöbodar samt 

en verksamhetslokal. Planerad byggnation innefattar ett 30-tal villor inom 

detaljplaneområdet. Se bilaga 1. 
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6 Befintliga förhållanden 

6.1 Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 150 x 350 m och utgörs av ett strandnära 

område med viss bebyggelse och gator mm beläget i en dalsänka som i norr, 

öster och väster avgränsas av fastmarkpartier/bergspartier och i söder av en 

havsvik, se bilaga 2. Markytans nivå varierar mellan ca +2 i längst i söder 

och ca + 25 i den norra delen av detaljplaneområdet. Markytans lutning är 

flack och varierar i huvudsak mellan ca 1:10 och ca 1:20. Invid 

fastmarkpartierna förekommer brantare lutningar. Ställvis inom den norra 

delen av detaljplaneområdet påträffas berg i dagen. Havsviken bedöms 

utifrån sjökort vara relativt långgrund med djup på ca 1 m ut till ca 50-100 

m från strandlinjen. 

6.2 Geotekniska förhållanden 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 13.5 och ca 3 m. Jordlagren 

bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan 

räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera 

• friktionsjord vilande på berg 

 

Det fasta ytlagret utgörs av silt och Sand och tjockleken varierar i huvudsak 

mellan ca 1 och ca 2 m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 10 och ca 

20 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Lera finns till mellan 0 och ca 12 m djup under markytan Mäktigheten är 

störst inom den södra delen och minst i den norra delen där lera saknas i de 

undersökningspunkter som är belägna allra längst norr ut. Leran är i regel 

siltig och delvis även sandig. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till 

mellan ca 40 och 45 %. Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 30 och 

drygt 40 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och en CPT-

sondering. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Figur 1. 

Det syns en viss skillnad mellan de strandnära vingförsöken där 

skjuvhållfastheten är i storleksordningen 14 kPa med en ökning med ca 1.7 

kPa/m mot djupet och de vingförsök som utförts i den norra delen där 

skjuvhållfastheten är i storleksordningen 17 kPa med en ökning av ca 1.1 

kPa/m mot djupet.  

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare.  

6.3 Geohydrologiska förhållanden 

Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under 

leran har uppmätts i 1 punkt under perioden april –juni 2013 med logger 

som mäter var 4:e timma. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår 

rapport.  
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Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen ca 0.5 

– 1 m under markytan. 

Grundvattennivån vid underkant lera har uppmätts till ca +15. Detta 

innebär en portrycksnivå ca 1m över befintlig markytenivå vid underkant 

lera.  

7 Släntstabilitet 

7.1 Allmänt 

Släntstabiliteten har beräknats i 1 sektion, se placering i bilaga 3. 

Vid stabilitetsberäkningarna har programmet GeoStudio 2007 (Version7.21) 

GEO-SLOPE använts. Beräkningar har utförts med cirkulärcylindriska och 

sammansatta glidytor med c+analys
1
 och kombinerad analys. 

Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå enligt 

Skredkommissionens anvisningar (Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010). 

De beräknade säkerhetsfaktorerna bör därvid vara Fc+≥ 1.70–1.50 och Fkomb 

≥ 1.45–1.35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Med c+ analys avses att beräkningarna utförs med odränerade parametrar i kohesionsjord 

(c) och dränerade i friktionsjord (). Analysen är beräkningsmässigt jämförbar med c-

analys. 
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7.2 Valda parametrar 

7.2.1 Skjuvhållfasthet 

Valda skjuvhållfastheter framgår av figur 1. Konflytgränsen är låg och 

ingen korrigering (höjning) av skjuvhållfastheten har gjorts. 

 
Figur 1: Skjuvhållfasthet 

7.2.2 Portryck 

Vid beräkningarna dels uppmätta värden (ca 1 m över markytan vid 

underkant lera) samt ett portryck ca 1 m högre vid underkant lera än de 

uppmätta värdena använts (ca 2 m över markytan vid underkant lera). 

 

7.2.3 Laster 

Vid beräkningarna har en last av 15 kPa lagts på markytan. 

 

 

Kungbäck 1:38 m.fl.
U13042
Korrigerade värden

Utvärderat av 
2013-05-08

0 10 20 30 40 50 60 70 kPa
Korrigerande
Konflytgräns

15

10

5

0

-5

-10

Nivå

Bohusgeo AB
K: \2013\U13042_Kungbäck 1_38 m. f l \T ekni k\Ut r edni ng\Pm\T au-sammanstäl l ni ng.T au  2013-06-14 08:31:10

VB :A 43%

VB :B 43%

VB :V1_1 43%

VB :V4_2 43%

CPT:CPT punkt C Enl.Conrad

Vald skjuvhållfasthet Lera 1 

(Inom den södra/strandnära delen 

av detaljplaneområdet) 

Vald skjuvhållfasthet Lera 2 

(inom den norra delen av 

detaljplaneområdet) 
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7.3 Beräkningar  

Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden 

Sektion\Analys Fc Fkomb 

Sektion A uppmätta portryck (1m över my) 2.39 2.28 

Sektion A höjt portryck (2m över my) 2.36 2.11 

 

7.4 Resultat/slutsats 

Släntstabiliteten har beräknats utifrån befintlig geometri och med en last på 

15 kPa lagd på markytan. Beräkningarna visar att släntstabiliteten är 

tillfredsställande för både uppmätta och förhöjda portryck. Glidytorna med 

lägst säkerhetsfaktor är belägna lokalt invid strandlinjen och den planerade 

bebyggelse bedöms endast ha marginell på dessa och den planerade 

bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsstäl-

lande. Se beräkningssektioner i bilaga 3. 

 

8 Grundläggning 

8.1 Bruksgränstillstånd (sättningar) 

Området är långsträckt i nord-sydlig riktning och både lermäktighet och 

skjuvhållfastheter varierar inom området.  

Inom den södra delen av planområdet är lermäktigheten störst och 

vingförsök indikerar att leran sannolikt är normalkonsoliderad och leran 

bedöms där för inte kunna belastas utan att långtidssättningar uppkommer 

(”område 1”i bilaga 4). Planerade byggnader bedöms därför behöva 

antingen grundläggas med spetsbärande pålar eller kompenserad 

grundläggning genom att använda lättfyllning. Alternativt kan byggnader 

grundläggas med källare. Fyllnadsmassor för att nå önskad 

grundläggningsnivå (lägsta nivå för färdigt golv, ca +3.5) bör också 

lastkompenseras. 

Längst upp inom den norra/nordöstra delen av området utgörs jordlagren av 

fastmark (”område 2” i bilaga 4) och grundläggning för enbostadshus med 

platta på mark bedöms kunna utföras. 

Inom området mellan det södra och norra området finns ett område där det 

kan finnas förutsättningar för en ytlig grundläggning med platta på mark 

men jordlagerförhållandena varierar och om ytlig grundläggning kan 

utföras eller om pålning och/eller kompenserad grundläggning erfordras får 

bestämmas från fall till fall när byggnadernas utformning och definitiva 

läge föreligger. 
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9 Schaktning 

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max 

schaktdjup av 2 m. 

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid 

riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd 

erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket 

flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten 

tjälskyddas. 

10 Bergras och blocknedfall 

Bohusgeo AB har genom platsbesök gjort en översiktlig bedömning av 

risken för bergras och blocknedfall. Bergspartiet öster om 

detaljplaneområdet utgörs av rundade granitklippor och lutningen är överlag 

flack vilket medför att vi bedömer att ingen risk för blocknedfall föreligger 

(se bild 1 – 3 bilaga 5). Bergspartiet väster om detaljplaneområdet utgörs 

även det av rundade granitklippor men med brantare lutning. Vi bedömer att 

risk för blocknedfall inte föreligger längs den största delen av bergspartiet 

väster om planeområdet (se bild 4 – 6, bilaga 5) men i syd/sydväst finns ett 

område där eventuell risk för blocknedfall föreligger och vi bedömer att 

någon bergtekniskt sakkunnig bör bedöma huruvida åtgärd (fastbultning 

eller liknande) erfordras eller ej (se bild 7 och 8, bilaga 5). 

Kompletterande undersökningar i samband med 

projektering och byggande 

I samband med exploateringen bör markradonmätningar utföras, speciellt 

om friktionsjord finns i schaktbotten eller om kontakt med berg erhålles. 

Eventuell förekomst av föroreningar inom utfyllda partier bör undersökas. 

Bergteknisk sakkunnig bör bedöma statusen på berget inom områdena som 

är redovisade på bild 7 och 8 i bilaga 5. 
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2.39

Sektion A - Kungbäck 1:38 m.fl.

c+ø-analys

Uppmätt GW (~1 m över m.y. vid underkant lera)

Antagen ytlast: 15 kPa

A

B

CV4_2
D

Name: Fast ytlager (sand)   Model: Mohr-Coulomb    Unit Weight: 18 kN/m³     Cohesion: 0 kPa     Phi: 34 °     Phi-B: 0 °  

Name: Lera 1      Model: S=f(depth)  Unit Weight: 16.5 kN/m³     C-Top of Layer: 14 kPa     C-Rate of Change: 1.7 kPa/m     Limiting C: 0 kPa  

Name: Lera 2      Model: S=f(depth)  Unit Weight: 16.5 kN/m³     C-Top of Layer: 16.5 kPa     C-Rate of Change: 1.1 kPa/m     Limiting C: 0 kPa  

Name: Friktionsjord    Model: Mohr-Coulomb   Unit Weight: 18 kN/m³     Cohesion: 0 kPa     Phi: 35 °     Phi-B: 0 °  

15 kPa
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Fast ytlager (sand)

Lera 1

Lera 2

Friktionsjord

2.36

Sektion A - Kungbäck 1:38 m.fl.

c+ø-analys

GW (~2 m över m.y. vid underkant lera)

Antagen ytlast: 15 kPa

A

B

CV4_2
D

Name: Fast ytlager (sand)   Model: Mohr-Coulomb    Unit Weight: 18 kN/m³     Cohesion: 0 kPa     Phi: 34 °     Phi-B: 0 °  

Name: Lera 1      Model: S=f(depth)  Unit Weight: 16.5 kN/m³     C-Top of Layer: 14 kPa     C-Rate of Change: 1.7 kPa/m     Limiting C: 0 kPa  
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Bild 7. Här har sprickor noterats 

Bild 8. Här har berget ett visst ”överhäng” 
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Källviken i Strömstad AB har vi utfört en geoteknisk undersökning och 
utredning för en detaljplan inom fastigheten Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstads 
kommun. 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att klarlägga jordlagerförhållandena för redovisning av 
släntstabiliteten samt att översiktligt bedöma lämplig grundläggningsmetod. 

3 Underlag för undersökningen 

Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av 
• Grundkarta 
• Undersökningar utförda av Vectura Consulting AB, redovisad 2010-10-21 och med 

uppdragsnr: 104947.  

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Nedan anges 
styrande dokument för utförda undersökningar. 

 
 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod 
Standard eller annat 
styrande dokument 

Not 

Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, SGF Rapport 
1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1 

 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 
2001:2 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Metod  Styrande dokument Not. 

Sondering    
CPT, CPTU  SGF Rapport 1:93   
Tr SGF Rapport 1:96  
In-situ metoder    
Vb  SGF Rapport 1:96  
   
Grundvattenmätning   
Slutna system (Pp) EN ISO 22475-1:2006   
   
Provtagning   
Kategori C (Skr) EN ISO 22475-1:2006   
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Metod  Styrande dokument Not. 

Inmätningar 
HMK-Ge:D 
HMK-Ge:GPS 
SGF Rapport 1:96 

 

 

Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Metod Styrande dokument Not. 

Jordartsbenämning 
 

SS-EN ISO 14688-1,-2/  
BFR T21:1982 rev. 3/ 
SGF/BGS beteckningsystem 
2001 

Översättning mellan EN och 
SGF beteckningssystem 
upprättad av IEG/SGF används 

Vattenkvot SIS 02 71 16  
Konflytgräns SIS 02 71 20  
Konförsök SS 02 71 25  
 

5 Arkivmaterial 

Tidigare relevanta utförda undersökningar har inarbetats på ritningar. Följande 
undersökningar har tidigare utförts enligt Tabell 4. 

Tabell 4 Tidigare utförda undersökningar 

Prefix Företag Undersökning Uppdragsnr Datum 

V Vectura Consulting AB Geotekniska 
undersökningar för VA-
ledning 

104947 2010-10-
21 

 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi 

Det undersökta området är ca 150 x 350 m och utgörs av ett strandnära område med 
viss bebyggelse och gator mm beläget i en dalsänka som i norr, öster och väster 
avgränsas av fastmarkpartier/bergspartier och i söder av en havsvik. Markytans nivå 
varierar mellan ca +2 i längst i söder till ca + 25 i den norra delen av 
detaljplaneområdet. Markytans lutning är flack och varierar i huvudsak mellan ca 1:10 
och ca 1:20. Invid fastmarkpartierna förekommer brantare lutningar. Havsviken bedöms 
utifrån sjökort vara relativt långgrund med djup på ca 0.6 m ut till ca 50-100 m från 
strandlinjen. 
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6.2 Befintliga konstruktioner 

Inom tomten finns ett 20-tal enbostadshus, ett mindre antal sjöbodar samt en 
verksamhetslokal. Planerad byggnation innefattar ett 30-tal villor fördelat på en mäng 
tomter inom detaljplaneområdet. 

7 Positionering 

Inmätning i plan och höjd har utförts av Bohusgeo AB’s undersökningspunkter med 
GPS Trimble 5800 (Nätverks-RTK) samt totalstation Trimble 620 Robotic. Punkterna 
från Vectura AB’s undersökning är inte inmätta.  

Den utförda mätningen bedöms uppfylla noggrannhetskraven för mätningsklass A enligt 
geoteknisk fälthandbok (SGF Rapport 1:96), vilka är ±0.3 m i plan och ±0.05 m i höjd. 

Koordinatsystem i plan: Sweref99 12:00 

Höjdsystem:  RH2000 

8 Geotekniska fältundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

Utförda undersökningar innefattar Bohusgeo AB’s undersökningar för projektet 
(redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-06-17) samt utdrag ur Vectura Consulting AB’s 
undersökningar som redovisas på G101-G401 . Följande undersökningar har utförts:  

Tabell 5 Utförda fältundersökningar 

Metod  Antal 

Sondering   
CPT, CPTU  1 
Tr 12 
In-situ metoder   
Vb  4 
  
Grundvatten- och 
portryckssystem 

 

Pp 1 
  
Provtagning  
Kategori C (Skr) 10 
  
Inmätningar  
 4 
 

8.2 Undersökningsperiod 

Bohusgeo AB’s undersökningar är gjorda 2013-04-19. 
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8.3 Fältgeotekniker 

Hans Alfredsson, HA Geo. 

8.4 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-06-17. 

8.5 Provhantering 

Redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-06-17. 

9 Geotekniska laboratorieundersökningar 

9.1 Utförda undersökningar 

Här redovisas samtliga utförda laboratorieundersökningar, både Bohusgeo AB’s samt 
Vectura Consulting AB’s. 

Tabell 6. Utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal 

Jordartsbenämning 35 
Vattenkvot 35 
Konflytgräns 3 

9.2 Undersökningsperiod 

Bohusgeo AB’s laboratorieundersökningar är utförda 2013-04-24 

9.3 Laboratorieingenjörer 

Laboratoriearbetet har utförts av Inga Strid. 

9.4 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Redovisas i Försöksrapport/Lab 2013-06-17 

9.5 Provförvaring 

Redovisas i Försökrapport/Lab2013-06-17 

10 Hydrogeologiska undersökningar 

10.1 Utförda undersökningar 

Grundvatten och portrycksmätningar har utförts med en omfattning enligt Tabell 7. 
 

Tabell 7 Utförda grundvatten- och portrycksmätningar 

Metod  Typ 
Antal 
spetsar 

Antal 
punkter 

Grundvattenmätningar    
Slutna system (Pp) BAT Mk3 1 1 
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Mätningarna har utförts med loggeravläsning var 4:e timma/ manuell avläsning var 14:e 
dag. Mätresultaten redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-06-17 

10.2 Undersökningsperiod 

April-Juni 2013. 

10.3 Fältgeotekniker 

Hans Alfredsson och Boo Nogéus. 

10.4 Kalibrering och kvalitetssäkring 

Utrustningen kontrolleras enligt rutiner i Bohusgeos kvalitetssystem KMA. 

11 Härledda värden 

11.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheter har ej korrigerats för konflytgränsen eftersom samtliga uppmätta 
värden är mindre än 43% och ingen höjning av skjuvhållfasthen har gjorts.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet 
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11.2 Geohydrologiska förhållanden 

Portrycksmätningarna redovisas i Försöksrapport/Fält 2013-06-17. 

12 Värdering av undersökning 

12.1 Härledda värdens spridning och relevans 

De uppmätta värdena ses som rimliga och spridningen anses vara ”normal”. 
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Fältgeotekniker

Utrustning

Kalibreringsdata

Sond nr

Datum

Areafaktor a

Areafaktor b
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0.0 kPa

0.0 kPa
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Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

Område Område Faktor Område FaktorFaktor

25 3366

Före

Efter

Diff

1.00

Sonderingsdatum

 

258.90

252.80

-6.10

121.20

121.00

-0.20

3.72

3.63

-0.09

Nollvärden

Portryck (kPa) Friktion (kPa) Spetstryck (MPa)

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering

Portryck

Friktion

Spetstryck

(ingen)

(ingen)

(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

0.00
1.50
5.00

1.50
5.00
5.50

Densitet

(ton/m3)

1.80
1.70
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0.35
siSa
siLe
siSa

Jordart

Anmärkning: CPT-sondering utvärderad enligt SGI Info 15, revidering 2007

Portryck registrerat vid sonderingx

Bohusgeo AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Projektnummer

Borrföretag

Bilaga 1:1
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Datum: 2013-06-17
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1 Allmän projektinformation  

Uppdragsnamn: Kungbäck 1:38 m.fl. 
Ort, kommun: Stensvik, Strömstad kommun 
Uppdragsnr: U13042 
Beställare: Källviken i Strömstad AB 
Fältgeotekniker: Hans Alfredsson 

2 Försöksrapport  

2.1 Allmänt  

Nedan anges omfattningen och styrande dokument för de utförda undersökningarna. 

2.2 Omfattning  

De undersökta punkterna, tillhörande metoder, koordinater och filnamn redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Utförda undersökningar, koordinater, datafiler 

Punkt X Y Z Metod  Rådatafil Datum 

A 

6542555.8

99 

99491.84

2 

2.39

4 Tr,Vb, Pp 

A 20130419 

1933.TRT 

2013-04-

22 

B 

6542673.8

6 

99518.39

5 

7.97

7 Tr, Vb, Skr 

B 20130419 

1934.TRT 

2013-04-

22 

C 

6542823.7

29 

99512.41

4 

14.1

9 Cpt CPT C.cpt 

2013-04-

22 

D 

6542893.6

81 

99522.79

8 

17.9

72 Tr 

D 20130419 

1935.TRT 

2013-04-

22 

 

Sammanställning av antalet utförda undersökningar med respektive metod enligt gällande 

standarder/metodbeskrivningar redovias i Tabell 2 

Tabell 2 Antal utförda undersökningar fördelat på metod 

Metod  Antal Styrande dokument 

Sondering    

CPT, CPTU  1 SGF Rapport 1:93  

Tr 3 SGF Rapport 1:96 

   

In-situ metoder    

Vb  2 SGF Rapport 1:96 

   

Grundvattenmätning   

Slutna system (Pp) 1 EN ISO 22475-1:2006  

   

Provtagning   

Kategori C (Skr) 1 EN ISO 22475-1:2006  
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Metod  Antal Styrande dokument 

Inmätningar 

4 HMK-Ge:D 

HMK-Ge:GPS 

SGF Rapport 1:96 

2.3 Kvalitetsinformation och observationer  

I Bilaga 2 redovisas kalibreringsprotokoll för använd fältutrustning. I Tabell 3 redovisas gäl-

lande kalibreringar av använd utrustning 

Tabell 3 Gällande kalibreringar av använd utrustning 

Utrustning Nr  Datum Företag 

CPT-sond 4391  Geotech 

Vingsond EVB-0010  Geotech 

Bandvagn 03336  Geotech 

 

3 Utförande  

3.1 Allmänt  

Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D. Nedan redovisas utförande, utrustning, 

i förekommande fall sonderingsklass, avvikelser från gällande metodstandarder/tekniska spe-

cifikationer mm.  

3.2 Provtagning 

3.2.1 Allmänt 

Störda prover läggs i provtagningspåse Geoskandia. Ostörda prover förvaras i provtagnings-

låda, som är isolerad med cellplast. Proverna har körts till Bohusgeos laboratorium i Udde-

valla med fältpersonalens egna fordon och proverna förvaras i klimatrum (ca 7 °C). 

3.2.2 Kategori C 

Provtagare Skr ∅80 – 120 mm. Prover läggs i Geoskandia-påsar.  

3.3 Grundvattenobservationer  

3.3.1 Slutna system 

Spets Bat MkIII, galvade 1” stålrör, galvat stållock med låsskruv. Avläsning med logger BAT 

var 4:e timma. 
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3.4 Sondering  

3.4.1 CPT, CPTU:  

Geotech spets, 36 mm stänger, filtermättnadsvätska glycerin. Förborrning genom fast ytlager. 

Temperaturstabilisering ca 15 min i förborrat hål. Start sondering från förborrningsdjup. 

3.4.2 Tr 

22 mm stänger med vriden spets. Maximal tryckkraft 6 à 7 kN. För att erhålla större ned-

trängning har stängerna vridits, när enbart tryckning ej varit möjlig. 

3.5 In-situ metoder  

3.5.1 Vb 

Vinginstrument Geotech, Registering på vingskiva. Provning på nivåer under markytan enligt 

princip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 29… m. 

3.6 Inmätning 

Inmätning i plan och höjd har utförts av samtliga undersökningspunkter med GPS Trimble 

5800 (Nätverks-RTK) samt totalstation Trimble 620 Robotic .  

Mätningen bedöms uppfylla noggrannhetskraven för mätningsklass A enligt geoteknisk fält-

handbok (SGF Rapport 1:96), vilka är ±0.3 m i plan och ±0.05 m i höjd. 

Koordinatsystem i plan: Sweref99 12:00 

Höjdsystem:  RH2000 

4 Korrektioner  

4.1 Allmänt 

Nedan redovisas korrektioner på resultat på utförda metoder. 

4.2 Grundvattenobservationer  

4.2.1 Slutna system  

Mätvärde angivna räknas om till nivå. Det uppmätta portrycket har justerats för uppmätt luft-

ryck vid samma mättillfälle.  

4.3 Sondering  

4.3.1 CPT, CPTU  

Uppmätta parametrar har justerats med hänsyn till kalibreringsfaktorer från kalibreringen. 

Mätvärdena har korrigerats för förskjutningar i nollmätning utförd före och efter sonderingen. 

Spetstryck och mantelfriktion har korrigerats med dynamiskt portryck och areafaktorer till 

totaltryck.  
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4.4 In-situ metoder  

4.4.1 Vb 

Värden har korrigerats med hänsyn till korrektionsfaktorer från kalibrering. 

5 Resultatredovisning  

5.1 Allmänt  

Nedan anges var resultaten av de utförda undersökningarna redovisas.  

5.2 Provtagning  

5.2.1 Kategori A-C:  

Resultat redovisas på ritning i MUR-Geo och i laboratorieprotokoll i Försökrapport/LAB. 

5.3 Grundvattenobservationer  

5.3.1 Öppna/slutna system:  

Resultat redovisas på ritning i bilaga 3. 

5.4 Sondering 

5.4.1 CPT 

Redovisas i MUR/Geo. 

5.4.2 Tr, Jb, Slb 

Redovisas på ritningar i MUR/Geo. 

5.5 In-situ metoder  

5.5.1 Vb 

Redovisas på ritningar i MUR/Geo. 

 



Fältgeotekniker:

Hans Alfredson

Hantlangare:

Tr 13,5 A

Vb 12 A

BAT 14 A

Tr 10,5 B

Skr 4 B

Vb 10 B

CPT 5,5 C

Tr 7,1 D

Timmar

8,0

1,0

4,0

13,0

längd spets bat spets filter lock Anm.

m antal antal antal antal

15 1 1

Annat material: (lösspetsar till hejare etc)

Datum:

13-04-19

Mtrlspec.

Normal borrning 

Avvägning / Utsättning

Jb-borrning

Reparation

PEH 63 mm

Underlag för fakturering

galvrör 1"

järnrör 1"

PEH 50mm

FÄLTDAGBOK

Manuell borrning 

Metod Djup Sektion

Uppdragsnr: Uppdragsnamn:

Kungbäck 1:38

Sidomått

Rekognisering

Reparationer

Totalt antal timmar     ¹)

Restid

BAT

Borrvagn:

Geotech 604

Kontakt med markägare

Kabelutsättning

Anmärkning 

Ref.linje +Höjd Borrh.nr Anmärkning/hinder 

(Normaltid 8 timmar)
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1 Allmän projektinformation  

Uppdragsnamn: Kungbäck 1:38 m.fl. 

Ort, kommun: Strömstad kommun 

Uppdragsnr: U13042 

Beställare: Källviken i Strömstad AB 

Labtekniker: Inga Strid 

2 Försöksrapport  

2.1 Omfattning  

Laboratorieundersökningarna har utförts på Bohusgeos geotekniska laboratorium. 

Följande undersökningar har utförts enligt Tabell 1 och med angivna styrande dokument.  

Tabell 1. Utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal Styrande dokument Not. 

Jordartsbestämning 5 SS-EN ISO 14688-1,-2/  
BFR T21:1982 rev. 3/ 
SGF/BGS 
beteckningssystem 
2001:2 

Översättning mellan EN 
och SGF 
beteckningssystem 
upprättad av IEG/SGF 
används 

Vattenkvot 5 SIS 02 71 16 Standard upphävd 
Konflytgräns 1 SIS 02 71 20 Standard upphävd 

1.1 Provförvaring 

Proverna förvaras i klimatrum (ca 7 °C). Efter 6 månader kasseras proverna. 

2.2 Kvalitetsinformation och observationer  

Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos KMA-system 
(Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö). Följande rutiner för kalibreringar/kontroller för i projektet 
tillämpliga metoder utförts enligt Tabell 2 

Tabell 2 Kontrollrutiner lab 

Utrustning Kalibrerings/- kontrollrutin 

Ugn, Memmert Regelbundet kontrolleras att 
ugnens temperaturen är 105°C. 

Våg, Sartorius ED4202S-
CW-65 

Vågen kalibreras 1 ggr/månad med 
av SP krönta vikter. 

Ödometer, CRS CRS kalibreras var 6:e månad. 

Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade på laboratoriet enligt kvalitetssystemet. 

 

3 Redovisning 

Laboratorieprotokoll från rutinprovning redovisas i Bilaga 1.  



Sida 1 (1)    

Projekt:

Ort, kommun:

Punkt:

Fältmetod, utrustning Fältarbete: Lab.arbete: Kontrollerad: Datum:

Skr Ø100 HA IS DL

ANM.

r w wL st tfu tR

Benämning (t/m
3
) (%) (%) (kPa) (kPa)

(0.0- 11
1.0)

(1.0- 16
1.4)

(1.4- 18

2.0)

(2.0- 43 28

3.0)

(3.0- 17

4.0)

2013-04-25

Datum: Datum:

A. Djup anges under my

B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, 

bedömt okulärt 

 


Djup
A 

(m)

grå något grusig siltig SAND

brun något siltig SAND

brungrå siltig grusig SAND

grå siltig SAND, enstaka 

gruskorn

grå mycket siltig LERA, 

gruskorn

Mtrl-

typ
B

Tjälfarli

ghets-

klass
B

2013-04-24

B

LABORATORIEUNDERSÖKNING

2013-04-19

KUNGSBÄCK 1:38 M.FL.

Arbnr: U13042

STENSVIK, STRÖMSTAD

BOHUSGEO AB 
Bastiongatan 26 

451 50 UDDEVALLA 
Tel. 0522-94650 

K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\Teknik\Lab\Rutin\B.xlsx
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1 Sammanfattning 

1. Samtliga naturliga bergslänter och block bedöms vara stabila i dagsläget.  

2. Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga. 

 

2 Syfte och orientering 

På uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB har Bergab – Berggeologiska Under-

sökningar AB utfört en bergteknisk besiktning och bergstabilitetsutredning inom 

detaljplan för Kungbäck 1:38 m.fl. Stensvik i Strömstads kommun. Inom plan-

området planeras nybyggnation av bostadshus.  

Uppdraget omfattar beskrivning och bedömning av bergstabilitet och risk för block-

nedfall eller bergras i eller i anslutning till detaljplaneområdet, samt eventuellt 

förslag till stabiliserande åtgärder. 

Resultaten som redovisas i föreliggande rapport baseras på en fältkartering som 

utfördes 2016-03-23. Fältkarteringen omfattar observerade bergarter, foliation, 

sprickor, sprickors egenskaper och lösliggande block i terrängen. Den geologiska 

karteringen redovisas på planritning i Bilaga 1. 

Det aktuella området är ca 200x400 m stort och utgörs idag huvudsakligen av 

kvartersmark. Terrängen utgörs av en dalgång med lösmark med omgivande bergs-

sidor. Området avgränsas i söder av havet.  

Lösmarksområdet sluttar från ca +25 m i nordöst till ca +2 m i söder. Den västra 

bergssidan höjer sig brant till ca +30 m medan den östra bergssidan är mindre brant 

men höjer sig till ca +20 m inom detaljplaneområdet. Den fortsätter uppåt till ca 

+40 m öster om detaljplaneområdet. Inom lösmarksområdet finns mindre områden 

med blottat berg i form av låga, platta hällar. Se översiktsbild i Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Flygbild över undersökt område (rött).  

© Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 

3 Geologi 

Berggrunden utgörs av en gråröd till röd medelkornig granit, s.k. Bohusgranit. I den 

östra bergssidan är graniten massformig medan den i den västra sidan är något 

folierad. Här förekommer även strökorn av kalifältspat, ca 0,5 cm stora. Foliationen 

lutar svagt mot väst (180-190°/30-40°.) Mindre inslag av pegmatit förekommer i 

hela området. 

  
Figur 3.1. Till vänster massformig granit och i bildens nederkant pegmatit. Till 

höger folierad granit med strökorn av kalifältspat. 

 

1000 m 

Strömstad 

E6 

Hogdal 
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Berggrunden är huvudsakligen uppsprucken i tre sprickgrupper, enligt Tabell 3.1.  

 

Tabell 3.1 Uppmätta sprickgrupper 

Sprickgrupp Lutning Strykning/stupning Anmärkningar 

1 Svagt mot väst 180-190°/30-40° Parallell med foliationen. 

Sprickavstånd 0,6-2 m eller mer 

2 Vertikal i nordväst-

sydöst 

120-140°/90° Sprickavstånd 0,6-2 m eller mer 

3 Medelbrant mot sydöst 30-60°/60-70° Sprickavstånd 0,6-2 m eller mer 

 

Dessutom förekommer enstaka sprickor med medelbrant lutning mot västsydväst 

(200°/60°) och sprickor med brant lutning mot norr och öst (280°/80° respektive 

360°/80°). Observerade sprickplan är vågformiga och råa och sprickvidden varierar 

från tät (< 0,5 mm) till vid (> 5 mm). Sprickfyllnader kunde ej observeras. 

Sprickmönstret ger upphov till storblockig uppsprickning med blockkantlängd > 

0,6 m. I större delen av området är dock sprickavståndet större än 2 m och berg-

grunden mer eller mindre massiv. Blottade hällar är huvudsakligen rundade och 

inga nyligen nedfallna block har noterats. Endast äldre block som härrör från 

istidens slut förekommer på enstaka platser i undersökningsområdet, enligt avsnitt 4 

nedan. 

 

4 Bergtekniska observationer och åtgärdsförslag 

Observationer 

Den västra bergssidan är brant och ca 10-15 m hög. Inga bedömt instabila block 

kunde observeras i slänten.  

I tidigare undersökningar (Kungbäck 1:38 mfl Projekterings-PM/Geoteknik, 

Bohusgeo 2013-06-18) har ett parti i norra delen av bergssidan identifierats som 

potentiellt instabilt (markerat med ”8” i Bilaga 1 till föreliggande rapport). Vid den 

aktuella besiktningen konstaterades att uppsprickningsgraden här är något högre än 

i intilliggande partier (sprickavstånd 0,6-2 m) med viss överhängsbildning. Berget 

bedöms dock ha gott bottenstöd. Bergspartiet bedöms alltså ej vara instabilt. 
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Figur 4.1. Till vänster det tidigare bedömda instabila partiet i den västra 

bergssidans norra del. Till höger fortsättning söderut på det tidigare bedömda 

instabila partiet. Vid aktuell undersökning bedöms blocken ha bott bottenstöd och 

bergssidan vara stabil. 

 

I den södra delen av slänten, bakom de befintliga sjöbodarna, löper en mindre ravin 

upp i bergssidan. Även här har tidigare undersökningar identifierat ett potentiellt 

instabilt parti med sprickor (markerat med ”7” i Bilaga 1 till föreliggande rapport). 

Uppsprickningsgraden är observerbart högre här vilket har givit upphov till ravinen. 

I ravinen ligger ett fåtal block med kantlängd upp till 2 m. Blocken vilar dock 

stabilt på underlaget. Bergspartiet bedöms alltså ej vara instabilt. 

  
Figur 4.2. Till vänster den västra ravinen med block. Till höger bergssidan ovanför 

ravinen i den västra bergssidans södra del. 
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Den östra bergssidan är mindre brant och höjer sig mer ”trappstegsformat” upp mot 

de högsta partierna. Bergöverytan är vackert rundad av inlandsisen. Inga bedömt 

lösa block kunde observeras i slänten. På tre ställen förekommer mindre flyttblock 

som vilar stabilt på underlaget. 

  
Figur 4.3. Till vänster den östra bergssidan med gärdesgård. Till höger den nedre 

delen av den östra bergssidan, inom undersökningsområdet. 

 

I den nordöstra delen av området övergår den östra bergssidan i en jordslänt. I 

övergången finns en ansamling av block som vilar stabilt på underlaget. 

 
Figur 4.4. Blockansamling i den nordöstra delen av området där bergssidan 

övergår i jordslänt. 

 

Åtgärder 

 Samtliga naturliga bergslänter och block bedöms vara stabila i dagsläget, även 

de partier som i tidigare undersökningar identifierats som potentiellt instabila.  
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 Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga. 

 Vid eventuell bergschakt i eller i närheten av befintliga bergslänter bedöms inga 

stabilitetshöjande åtgärder vara nödvändiga innan arbetena påbörjas. Efter 

eventuell bergschakt rensas kvarstående schaktväggar på löst bergmaterial och 

bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärkning såsom 

bultning. 

 

 

 

 

 

för 

Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB 

 

 
 

Helena Kiel 
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Inventering och bedömning av 
naturvärden med anledning av 
detaljplan för Kungbäck 1:38 
m. fl. (Stensvik)

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har under sensommaren 2013 gjort en arkivstudie och fält-
inventering avseende naturvärden på delar av fastigheten Kungbäck 1:38 m. fl., 
Strömstads kommun, Västra Götalands län. Uppdraget har initierats på grund 
av förtätning av samhället Stensvik på Hogdalsnäset och syftar till att kartlägga 
befintlig kunskap samt att göra en naturvärdesinventering och bedömning av 
utredningsområdet. Bedömningen har gjorts med särskilt fokus på hasselsnok 
eftersom arten tidigare påträffats i anslutning till området.
 Utredningsområdet är beläget på den yttersta delen av Hogdalsnäset i norra 
delen av Strömstads kommun. Programområdet utgörs av en dalgång som om-
ges av skogs- och hällmarker i väster, norr och öster. I söder finns en sandstrand 
och en havsvik. I dalgången ligger området Stensvik som tidigare var ett aktivt 
fiskeläge. I området mellan de befintliga villatomterna i dalgången finns stora 
ytor med tidigare jordbruksmark som idag är gräsbevuxna och används som par-
keringsplatser. Programområdet ingår delvis i riksintresseområde för naturvård 
och friluftsliv. Delar av området omfattas också av strandskydd.
 Under naturvärdesinventeringen avgränsades en yta med ek längs bergskanten 
i väster. Även ett par öppna diken inmättes inom de plana gräsbevuxna ytorna 
i norra halvan av programområdet. Inga fynd av hasselsnok gjordes under fält-
inventeringen, men hällmarksområdena runtomkring dalgången bedöms som 
lämpliga livs- och födosöksmiljöer för arten. Två områden med lämpliga miljöer för 
hasselsnok har avgränsats, varav det ena ligger delvis inom programområdet.
 Planprogrammet bedöms innebära en stor förändring av området då i stort 
sett hela dalgången tas i anspråk för bebyggelse. Rapporten utmynnar i rekom-
mendationer om områden som bör undantas från byggnation av hänsyn till na-
turvärden. Även två spridningskorridorer för hasselsnokar och andra djur före-
slås.
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Inledning 
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB gjort en 
arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden på delar av fastigheten 
Kungbäck 1:38 m. fl., Strömstads kommun, Västra Götalands län. Uppdraget har 
initierats på grund av förtätning av samhället Stensvik på Hogdalsnäset enligt de 
intentioner för utvecklingen som finns angivna i den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) över Hogdalsnäset från 2003. Dessa intentioner är överförda till den nya 
översiktsplanen för Strömstads kommun, som för närvarande är en utställnings-
handling (Strömstads kommun 2012). Uppdraget syftar till att kartlägga befint-
lig kunskap samt att göra en naturvärdesinventering och bedömning av utred-
ningsområdet. Bedömningen har gjorts med särskilt fokus på hasselsnok då det 
under samrådet framkommit en uppgift om att arten påträffats i anslutning till 
området. Även påverkan på strandskyddat område kommer att bedömas.
 Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga bostäder genom 
en förtätning av befintliga fastigheter. Programförslaget innehåller ett 30-tal nya 
tomter för villor samt två lekplatser för barn. De två lekplatserna föreslås i plan-
programmet utgöras av en större yta med bollplan och lekplats centralt i områ-
det och en mindre med sandlåda för småbarn närmare strandområdet (Sjölén & 
Hansson Arkitekter AB 2012).

Metod
Arkivstudier genomfördes i augusti 2013 genom att studera aktuella kartor och 
satellitbilder. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gis-verktyg (Hitta.se 2013, Länsstyrelsen 
2013a och b, Skogsstyrelsen 2013). Uppgifter om förekomst av djur- och växtar-
ter hämtades från Artportalen. 
 Fältinventering av utredningsområdet genomfördes den 21 augusti 2013 
(mestadels soligt, cirka 17-18 grader). Objekt med naturvärden mättes in med 
DGPS. Vid fältbesöket eftersöktes särskilt miljöer som kan vara lämpliga livs- och 
födosöksmiljöer för hasselsnok, både inom programområdet och i områden som 
angränsar till detta. I viss mån gjordes också visuellt eftersök efter arten på lämp-
liga platser såsom i sprickor och under större stenar och block.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget på den yttersta delen av Hogdalsnäset i norra 
delen av Strömstads kommun. Programområdet är 13,5 hektar stort varav 1,5 
hektar utgörs av vattenområde. Området innefattar området Stensvik som tidi-
gare var ett aktivt fiskeläge, illustration 1. I området finns idag cirka 20 bostads-
hus, tre sjöbodar och en verksamhetslokal, ”Smedjan”. Bebyggelsen i området 
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har tillkommit successivt genom att gårdarna Kungbäck 1:37, 1:38 och 1:19 har 
avstyckats med villatomter från början av 1900-talet och fram till idag. I program-
området ingår också mark som utnyttjats som jordbruks- och skogsmark för hus-
behov samt ett hällmarksområde i öster. Sedan 1980-talet har största delen av 
den tidigare jordbruksmarken använts som bilparkering, framför allt för norrmän 
med sommarhus på öarna i skärgården (Sjölén & Hansson Arkitekter AB 2012).

Skyddade områden
Västra delen av programområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (NRO 14006 Idefjorden – Dynekilen), illustration 2. 
Området är stort, totalt 6691 hektar, varav landbiten utgör 4806 hektar. Riks-
intresseområdet sträcker sig runtom Hogdalsnäset och följer sedan Idefjorden 
inåt landet. Idefjorden är en av Sveriges största fjordar, som skiljer sig från de 
flesta andra bohuslänska fjordar genom sina klipptrösklar. Söder om Hogdalsnä-
set ligger ytterligare en fjord, Dynekilen, som är relativt oexploaterad. Den har 
ett vetenskapligt värde som referenslokal till andra, mer exploaterade tröskel-
fjordar i Bohuslän. Landområdena vid fjordarna karakteriseras av brant stupan-
de berg mot vattnet. På västra sidan av Hogdalsnäset reser sig Halle-Vagnaren 
120 meter upp ur havet och här växer en tall-urskog med höga naturvärden. 
Området är skyddat som naturreservat, vars gräns ligger som närmast drygt 
2 kilometer norr om programområdet. För att bevara riksintresseområdet bör 
man bland annat upprätthålla en god vattenkvalitet med avseende på eutrofie-
rande ämnen och syretärande substanser. Vidare bör landskapets opåverkade 
karaktär bibehållas. Området kan påverkas negativt av exploatering av stränder 
och bebyggelseexploatering. Riksintresset Idefjorden – Dynekilen gränsar väs-
terut till ett annat riksintresse för naturvård, Koster – Väderöarna (NRO 14005). 
Detta riksintresse berörs inte av detaljplanen (Länsstyrelsen 2008, Länsstyrelsen 
2013a). 

Illustration 1. Flygbild över Stensvik. Fotot är tillhandahållet av uppdragsgivaren.
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 Södra delen och västra kanten av programområdet ligger inom ett stort riks-
intresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (FO1, Norra Bohusläns 
kust) vilket anses ha goda förutsättningar för natur- och kulturstudier, bad, båt-
sport, kanoting och fritidsfiske (Länsstyrelsen 1987). Området ligger också inom 
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Detta riksin-
tresseområde är mycket stort och omfattar hela kustområdet och skärgården 
i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil (Länsstyrelsen 2013a). Inom 
riksintressen för det rörliga friluftslivet skall turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtlig-
heten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
 Hela området ligger även inom riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § 
miljöbalken, som reglerar viss typ av byggnation och exploatering. Planerad be-
byggelse omfattas dock inte av dessa bestämmelser.

Illustration 2. Kartan visar programområdets läge i förhållande till riksintressen enligt 3 kap. 
miljöbalken, Natura 2000-områden samt Kosterhavets nationalpark. På kartan visas även 
strandskydd och vattendrag för lax och havsöring.
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 Den västra strandlinjen av Hogdalsnäset gränsar till Natura 2000-området 
Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170). Natura 2000-områdets främsta beva-
randesyfte är att bevara de olika marina naturtyperna i en havsmiljö som är unik 
för Sverige. Kosterfjorden-Väderöfjorden är det artrikaste och mest mångformi-
ga marina området i landet, med miljöer som rev på djupa, branta bottnar och 
exponerade grundområden (Länsstyrelsen 2011). Havsområdet lite längre väs-
terut ingår även i Kosterhavets nationalpark. Den ligger i Tanums och Strömstads 
kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, varav 98 procent utgörs 
av marina miljöer. Nationalparken Kosterhavet gränsar till den norska national-
parken Ytre Hvaler och tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett nästan 
800 kvadratkilometer stort, värdefullt havsområde med starkt naturskydd (Läns-
styrelsen 2013c).
 Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller andra mindre områden med 
naturvärden kopplade till skogen eller odlingslandskapet är belägna inom pro-
gramområdet eller i dess närmaste omgivningar. I vattnet cirka 500 meter sö-
der om programområdet finns fem fågelskyddsområden som omfattar ett an-
tal mindre holmar och skär. Ett vattendrag med lax och/eller öring rinner cirka 
700 meter öster om programområdet och ut i Sågestrandbukten (Länsstyrelsen 
2013a och b, Skogsstyrelsen 2013).
 Delar av programområdet omfattas av strandskydd, se illustration 2. I själva 
strandområdet i söder är dock strandskyddet upphävt.

Skyddsvärda arter
På Artportalen finns inga registrerade fynd av rödlistade, fridlysta eller i övrigt 
naturvårdsintressanta arter inom programområdet. De närmaste fynden av 
rödlistade arter är ett fynd av rödsäv (kategori NT, Nära hotad) som noterats på 
stranden vid Kungsvik i öster samt tre fynd av ryl (kategori EN, Starkt hotad) som 
noterats norr om området längs stigen från Stensvik till Vitbukt. Fynden är rap-
porterade av Floraväktarna (ArtDatabanken 2013a). Från Länsstyrelsen har infor-
mation om en observation av hasselsnok erhållits. Fyndet är registrerat 1994, på 
hällmarkerna precis utanför programområdets östra kant (Olofsson 2013). Arten 
nämns också bland fynd av rödlistade arter i beslutet om bildande av naturreser-
vatet Halle-Vagnaren drygt 2 kilometer norr om programområdet (Länsstyrelsen 
2005). Tidpunkt för fyndet och artens nuvarande status i området är inte känd.

Hasselsnok
Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (kategori VU, Sårbar) samt uppta-
gen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 4 (ArtDatabanken 2011 och 2013b). Det 
innebär att dess livsmiljöer ska skyddas samt att arten inte får fångas eller dö-
das. I Sverige har detta skrivits in i Artskyddsförordningen (2007:845). Genom 
implementeringen av EU:s direktiv i miljöbalken ska hänsynen till hasselsnoken 
och dess livsmiljöer vara ett väsentligt inslag i den fysiska planeringen. Lagstift-
ningen innebär att det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för att bygga i områden 
där det finns hasselsnok och att bebyggelsen måste anpassas efter artens livsbe-
tingelser.
 I Sverige finns tre arter ormar; huggorm, snok och hasselsnok. Huggorm och 
snok är relativt vanliga, medan hasselsnoken är betydligt mer sällsynt. Has-
selsnoken är en relativt liten grå- och brunaktig orm med två karakteristiska 
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fläckrader på ryggen. Den har släta fjäll och runda pupiller. Hasselsnoken kan bli 
upp till 80 centimeter lång, men oftast är den betydligt mindre (ArtDatabanken 
2011, Jordbruksverket 2005).
 Parningsperioden inträffar vanligen i maj. Ungarna föds levande, vanligen i au-
gusti till september. I varje kull föds 3-15 ungar. Hasselsnoken reproducerar sig 
antagligen inte varje år. Övervintring sker från oktober till slutet av mars/april. 
Födan består av andra reptiler, smågnagare och näbbmöss (ArtDatabanken 
2011).
 Arten är värmekrävande och trivs i en rad olika typer av biotoper. Gemensamt 
för dessa är att de ska ha tät markvegetation, medan trädskiktet ska vara öppet 
och luckigt. Hasselsnoken gynnas av mosaikartade strukturer i landskapet och 
förekommer ofta i kantzoner mellan olika biotoper. Biotoper som är viktiga för 
arten är solexponerad blockrik eller sandig mark vid lövskogsbryn, ljungdomi-
nerade marker, hag-/hedmarker med klipphällar och glesa hällmarkstallskogar. 
När ormarna förflyttar sig mellan olika delar av sitt hemområde utnyttjar de ofta 
kantzoner som exempelvis åkerkanter, diken och stenmurar som spridningskor-
ridorer (Nittérus & Stahre 2011 med referenser däri). Enligt Naturvårdsverkets 
handbok för artskyddsförordningen kan en lokal population av arten i genom-
snitt uppskattas ha ett hemområde på 50-100 ha. Detta område bör också be-
traktas som artens reproduktionsplats och vilo-/övervintringsplats (Naturvårds-
verket 2009).
 Hasselsnoken lever ett relativt undanskymt liv och är en svårinventerad art. 
Arten är tigmoterm, vilket innebär att den undviker direkt solbelysning och istäl-
let värmer upp sig indirekt genom att uppsöka exempelvis varma stenar, block 
och soluppvärmda hällar. Ormarna ligger nästan alltid väl dolda i bergsskrevor, 
under platta stenar eller hopslingrade i ljungtuvor. Detta medför att arten är 
svårupptäckt även för experter och att hasselsnoksinventering är ett tidsödande 
arbete. I ett område med känd förekomst av arten kan det ta upp till 50 timmar 
per lokal att hitta en hasselsnok (Nittérus & Stahre 2011 med referenser däri).
 Hasselsnoken hotas av biotopförändringar till följd av ändrad markanvänd-
ning. Den slås också ofta ihjäl på grund av att den förväxlas med huggorm. Bil-
trafik är ett annat hot. Artens predatorer är bland annat kråkfåglar, vråkar och 
mårddjur (ArtDatabanken 2011).

Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet från fältinventeringen. Identifierade naturvär-
den samt ytor med lämpliga miljöer för hasselsnok visas på karta i illustration 3.

Redovisning av naturmiljö och observationer
Programområdet utgörs av en dalgång som omges av skogs- och hällmarker i 
väster, norr och öster. I söder finns en sandstrand och en havsvik. Dalgången är 
bebyggd med villor och en stor del av programområdet utgörs av tomtmark. I 
området mellan tomterna finns stora ytor med öppen, slagen gräsbevuxen mark 
som tidigare varit jordbruksmark, men som idag används som parkeringsplat-
ser. En asfalterad väg löper genom området fram till stranden i söder, och vidare 
förbi stranden till en småbåtshamn och en camping i öster.
 I norra kanten av programområdet finns ett område med skogsmark som an-
sluter till befintlig väg och bebyggelse, illustration 4. Skogen utgörs här av en 
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högvuxen blandskog av ek, björk och asp. I fältskiktet växer bland annat gräs, 
gökärt, ekorrbär, liljekonvalj och örnbräken. Delar av marken är tätt bevuxen 
med sly. Träden i detta område har inte uppnått någon högre ålder och inga na-
turvärden noterades. Nordöstra hörnet av programområdet utgörs av ett hygge.
 Inom de plana gräsbevuxna ytorna i norra halvan av programområdet inmät-
tes ett par öppna diken vid naturvärdesinventeringen, illustration 3, 5 och 6. I 
dikena växer fuktgynnade arter som bland annat fackelblomster, strandlysing, 
älggräs och knapp-/veketåg. Vattenståndet i dikena var vid inventeringstillfället 
relativt lågt.

Illustration 5. Vy över dalgången mot söder. I förgrunden syns de stora gräsbevuxna ytorna i norra 
delen av programområdet.

Illustration 4. Blandlövskog i norra kanten av programområdet. Foto mot öster.
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 I väster avgränsas programområdet av en brant bergskant mot hällmarkerna 
på berget ovanför. Nedanför berget kantas branten av lövskog. I söder är denna 
relativt tät och består främst av asp, björk och rönn. Längre norrut kantar delar av 
denna skog befintliga trädgårdar och här växer bland annat enstaka stora ekar. 
Ekinslaget blir större utmed den mark i norra delen av området som idag används 
som parkeringsplats. Här har ett område med randekskog mätts in och avgrän-
sats som en yta. Ytan visas på karta i illustration 3. I södra delen av detta område 
finns en grupp med fem ekar som växer nära berget, illustration 7. Cirka 20 meter 
norr om dessa kantas berget av ett ekdominerat smalt skogsbestånd med bus-
kar och yngre träd i buskskiktet (bland annat rönn, brakved, olvon, oxel, asp och 
fågelbär), illustration 8 och 9. Ekarna är klena och medelgrova. I fältskiktet växer 
bland annat harsyra, ormbunkar och mjölkört. På marken ligger en grov låga och 
det finns också en del större stenblock. På ett av träden noterades en fågelholk.
 Södra delen av programområdet domineras av befintliga bostadshus och träd-
gårdar, slagna gräsbevuxna ytor samt öppna ytor igenvuxna med bland annat 
vass och älggräs, illustration 10. Längst ner i söder finns stranden med brygga, 
sandstrand och klippor samt äldre sjöbodar och verksamhetslokal. Inga högre 
naturvärden påträffades i denna del av området. 
 Östra delen av programområdet utgörs av hällmark. Detta område bedömdes 
som en lämplig miljö för hasselsnok och beskrivs under Biotoper för hasselsnok 
nedan.

Biotoper för hasselsnok
Hällmarksområdena som sträcker sig runtom dalgången där samhället Stens-
vik ligger bedömdes vid fältbesöket som lämpliga livs- och födosöksmiljöer 
för hasselsnok. Två områden med lämpliga miljöer har avgränsats och visas 
på karta i illustration 3. Östra delen av programområdet ingår i ett av dessa 
områden. 

Illustration 6. Ett av de öppna dikena i norra delen av programområdet.
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Område A:
Området utgörs av berget öster om dalgången. I norr till nordost omges ber-
get av ett hygge, tätare skogsmiljöer och en camping. I öster och söder löper en 

Illustration 9. Miljöbild från ekbeståndet som kantar berget i väster. Ekbeståndet ligger i norra delen 
av ytan på kartan i illustration 3.

Illustration 7. Ett par av de ekar som växer i en 
grupp längs berget i väster. Ekarna ingår i södra 
delen av ytan på kartan i illustration 3.

Illustration 8. Miljöbild från ekbeståndet som 
kantar berget i väster. Lågan på bilden bär spår 
av ringbarkning. Ekbeståndet ligger i norra delen 
av ytan på kartan i illustration 3.
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väg nedanför berget innan vatten och en småbåtshamn tar vid. Västra delen av 
den avgränsade ytan ingår i programområdet. I kanten närmast dalgången finns 
några befintliga hus. Området utgörs av hällmark med ljung och både små och 
stora stenblock. I skrevor växer tall, en och lågväxta lövträd såsom björk, ek och 
rönn. I större sänkor finns bestånd av främst ek, tall och björk, som ofta är täta 
och svårgenomträngliga. En stenmur finns i södra delen av området, se omslags-
bild. Ytterligare en kulturlämning, ett gränsmärke, noterades i västra delen av om-
rådet. Inom området finns ett registrerat fynd av hasselsnok från 1990-talet, strax 

Illustration 10. Igenväxande öppen yta i södra delen av programområdet.

Illustration 11. Hällmarksområde med befintliga hus i västra delen av område A, inom 
programområdet.
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utanför kanten av programområdet. Inga fynd av hasselsnok gjordes i området 
under fältbesöket. Miljöbilder från området visas i illustration 11-13.

Område B: 
Området utgörs av bergsområdena väster och norr om dalgången. Berget väs-
ter om programområdet kallas Ledsundberget och är topografiskt skilt från dal-
gången genom en brant bergskant. Höjdområdet omges i övrigt av öppet vat-
ten. Området är större än område A och innehåller också en något större varia-
tion av biotoper. På ett par platser i området påträffades ansamlingar av stora 
stenblock och/eller klappersten. I delar av området finns tätare och inte särskilt 
gamla skogsbestånd dominerade av tall och björk, med fältskikt av blåbär och 
lingon. Även ute på hällmarkerna är inslaget av träd och buskar bitvis relativt 
stort. Här växer främst tall, ek och en. I en större skogsklädd sänka i den södra 
delen av området finns ett stort inslag av asp och ek. Fuktigare delar är bevuxna 
med björksumpskog, som dock var ganska torr vid inventeringstillfället. De täta 
skogspartierna inom området bedöms vara mindre lämpliga som livsmiljö för 
hasselsnok, men de kan vara viktiga för bytesproduktionen och därmed goda 
födosöksmiljöer. Norrut fortsätter hällmarkerna utmed kusten. Dessa miljöer har 
inte bedömts i fält men utgör sannolikt också lämpliga miljöer för hasselsnok, 
liknande de som här beskrivits. Den yta av område B som visas på illustration 3 
utgör därför endast en del av de miljöer lämpliga för hasselsnok som finns längs 
kanten av Hogdalsnäset norr om Stensvik. Det finns inga tidigare kända fynd 
av hasselsnok inom område B i anslutning till programområdet, men fynd har 
noterats från naturreservatet drygt 2 kilometer norrut. Inga fynd av hasselsnok 
gjordes i området under fältbesöket. Miljöbilder från området visas i illustration 
14-17.

Illustration 13. Öppen hällmark med mycket ljung inom 
område A.

Illustration 12. Halvöppen hällmark med 
inslag av ljung, enbuskar och träd inom 
område A.
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 Skogsområdet närmast norr om programområdet, norr om vägen, bedöms 
inte utgöra någon bra miljö för hasselsnok. Här växer produktionsartad skog av 
tall, gran och björk, illustration 18. Hällmarksinslaget är litet. Detta område ingår 
därför inte i de avgränsade ytorna med lämplig miljö.

Bedömning och rekommendationer
Planprogrammet innebär att den nuvarande bebyggelsen i Stensvik, som utgörs 
av ett 20-tal befintliga bostadshus, kompletteras med ett 30-tal nya tomter så 

Illustration 14. Blockig miljö inom område B.

Illustration 15. Hällmark med ljung och småträd inom område B.
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att  i stort sett hela dalgången tas i anspråk för bebyggelse. Området innehåller 
stora ytor med låga naturvärden belägna i anslutning till befintlig bebyggelse, 
varför en förtätning av området bedöms som möjlig utan någon stor påverkan 
på områdets naturvärden. Rio Kulturkooperativ bedömer dock att delar av om-
rådet bör undantas från nybyggnation. Ytor som bör undantas redovisas på karta 
i illustration 19. 
 I den västra kanten av programområdet har en yta som innefattar en grupp 
av ekar längs bergskanten och ett randskogsbestånd med ek avgränsats under 

Illustration 16. Lövskog med stort aspinslag inom område B.

Illustration 17. Tätare bevuxet hällmarksparti inom område B.
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naturvärdesinventeringen. Inga rödlistade eller i övrigt naturvårdsintressanta 
arter påträffades i dessa miljöer, men de bedöms ändå som värdefulla biotoper 
som bör bevaras. Skogsmiljöer nedanför bergbranter är viktiga för skuggkrä-
vande djur- och växtarter och det finns endast få miljöer av denna typ inom pro-
gramområdet. De två tomter som planeras i detta område bör utgå. Den öppna 
gräsytan i anslutning till miljön används idag som parkering. Denna markan-
vändning bedöms inte innebära någon större påverkan och skulle kunna fortgå 
om det sker på samma sätt som idag, om träden får stå kvar utan att skadas och 
om marken inte hårdgörs. Den del av tomterna som är belägen närmast vägen 
skulle därför kunna kvarstå i planen som parkeringsmark.
 I den norra delen av programområdet påträffades i övrigt inga högre naturvär-
den under inventeringen och här bedöms en byggnation i den utsträckning som 
anges i planprogrammet som möjlig. Denna del av området gränsar norrut även 
till ett skogsparti utan högre naturvärde eller specifika värden för hasselsnok. De 
diken som inmättes under inventeringen bedöms i sig inte ha något stort natur-
värde. De har åtminstone periodvis mycket låg vattenföring och består endast av 
kortare sträckor innan markvattnet leds ner i kulvert. De befintliga öppna dikena 
utgör därför inget hinder för planerad byggnation i denna del av området och 
kan med fördel ersättas av andra miljöer med liknande funktion (se nedan). Ge-
nerellt kan öppna diken vara viktiga som livsmiljöer och spridningskorridorer för 
exempelvis grod- och kräldjur.
 Bergen både öster och väster om dalgången bedöms som lämpliga livs- och 
födosöksmiljöer för hasselsnok, som tidigare har påträffats i anslutning till 

Illustration 18. Miljöbild från skogsområdet direkt norr om programområdet.

Illustration 19 (till höger). Karta över programområdet med redovisning av Rio Kulturkooperativs re-
kommendationer för fortsatt arbete. Inom ytor markerade med rött rekommenderas att ny bebyg-
gelse inte tillkommer. På kartan visas även två förslag till spridningskorridorer mellan biotoper för 
hasselsnok. Ytor med grön bakgrund är i planprogrammet markerade som natur- eller parkmark. 
Ytor med gul bakgrund är områden för bostäder.



19



20

området. Inga fynd av arten gjordes under fältarbetet, men det går inte att 
utesluta att arten fortfarande förekommer inom eller i anslutning till program-
området. Fokus vid fältbesöket var främst att identifiera lämpliga miljöer för 
arten och visuellt eftersök skedde endast i begränsad omfattning då arten är 
svårinventerad och ytorna med lämplig miljö i området är mycket stora. Även 
om vädret vid tidpunkten för fältbesöket bedömdes som gynnsamt är chansen 
att påträffa en individ av hasselsnok vid ett enstaka tillfälle låg. För att påträffa 
eventuella individer av hasselsnok krävs en betydligt större inventeringsinsats.
 Berget i öster (område A, se illustration 19) ingår delvis i programområdet men 
är till största delen utpekat som planerad natur- eller parkmark. En tomt med 
befintliga hus ligger helt inom området i den nordvästra delen. Längs den syd-
västra kanten av området finns tre tomter markerade i planprogrammet, varav 
de två södra är bebyggda med befintliga hus. Den norra av dessa tre tomter bör 
ej bebyggas då en stor del av den ingår i området utpekat som lämplig livs- och 
födosöksmiljö för hasselsnok. I kanten till område A finns också markerat två ytor 
för lekplatser i planprogrammet. Med tanke på risken för att hasselsnokar miss-
tas för huggorm och slås ihjäl vore det lämpligt att placera lekplatserna på längre 
avstånd från detta område och inte i direkt anslutning till hällmarkerna. För att 
minska risken för att hasselsnokar slås ihjäl kan det också vara en lämplig åtgärd 
att sätta upp informationsskyltar om arten på lämpliga platser. På så sätt kan all-
mänheten göras medveten om att arten kan finnas i området och att den inte är 
farlig. Där hasselsnoken finns håller sig huggormen också gärna undan.
 De utpekade ytorna för hasselsnok samt de enligt satellitbilder troligen lämp-
liga miljöerna norrut till naturreservatet Halle-Vagnaren är tillsammans så stora 
att de kan fungera som hemområde för en population av hasselsnok i området. 
Berget öster om dalgången bedöms som en viktig del av detta område eftersom 
det utgör en av platserna där arten hittats. Då berget till största delen är tänkt att 
fungera som natur- eller parkmark i den aktuella detaljplanen bedöms planen 
inte innebära någon betydande direkt påverkan på reproduktionsplatser eller 
vilo-/övervintringsplatser för arten. En förtätning av området Stensvik tillsam-
mans med den utbyggnad som redan pågår inom andra intilliggande detaljpla-
ner innebär dock att detta berg blir helt avskuret från andra liknande biotoper, 
vilket skulle kunna få konsekvenser på populationsnivå då en del av populatio-
nen isoleras. Det är därför viktigt att behålla möjliga spridningsvägar inom dal-
gången. På illustration 19 redovisas två förslag till korridorer av naturmark som 
skulle kunna fungera som spridningskorridorer för hasselsnok och andra djur 
från berget i öster. 
 En av spridningskorridorerna föreslås gå mellan tomterna i mitten av pro-
gramområdet, från område A till randekskogen. Berget är brant och försvårar 
direkt spridning mot väster, men om randekskogen lämnas orörd finns det möj-
lighet till fortsatt spridning norrut längs bergskanten och därifrån vidare upp på 
hällmarkerna. Den föreslagna korridoren har placerats mellan tomterna i plan-
programmet och inte i anslutning till någon planerad lokalgata, för att undvika 
att korridoren blir uppbruten av infarter. En annan korridor föreslås gå i nord-
sydlig riktning i den norra delen av programområdet. Här kan det dock vara 
svårare att finna en lämplig sträckning som inte blir uppbruten av infarter till 
tomter. Detaljplanering rekommenderas för att i möjligaste mån undvika detta, 
då det tillsammans med ökad trafik i området kan innebära en risk för grod- och 
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kräldjur. För att underlätta spridningen av kräldjur rekommenderas att öppna 
diken med mycket stenar på botten, och/eller stenmurar, anläggs inom korri-
dorerna. Dikena kan ersätta de andra befintliga öppna diken som försvinner på 
grund av den planerade detaljplanen. I övrigt bör korridorerna utformas som 
stenig naturmark där gräs, örter och buskar får växa fritt. Där korridorerna pas-
serar under den asfalterade vägen bör man anlägga faunapassager.
 De öppna ytorna i södra delen av programområdet hyser inga högre natur-
värden. Stranden i söder används som badplats av både boende i området och 
människor som är på tillfälligt besök. Strandskydd i detta område gäller endast 
vattenområdet i havsviken samt mindre delar av stranden, medan strandskyddet 
på land är upphävt genom tidigare beslut. Stora delar av de öppna gräsytorna  
inom programområdet används idag tidvis som parkering för besökare till bland 
annat badstranden och de närbelägna öarna. En möjlighet är att placera de pla-
nerade lekplatserna i södra delen av programområdet istället för i anslutning till 
hällmarkerna längre norrut. På så sätt kan man både minska eventuell konflikt 
med hasselsnokens spridningskorridorer och undvika anläggning inom strand-
skyddat område.
 Den nya tomt i nordöstra delen av programområdet som ligger inom strand-
skydd planeras i direkt anslutning till befintliga tomter. Denna tomt är belägen 
på yta som idag utgörs av hyggesmark med låga naturvärden. Den är topogra-
fiskt avskild från strandlinjen av höjdpartiet med hällmarker och det finns ingen 
koppling mellan tomten och vattnet genom till exempel vägar eller anlagda sti-
gar. Den naturliga vägen till viken blir istället ner genom dalgången, där strand-
skyddet till största delen är upphävt. Vår bedömning är att denna tomt inte på-
verkar vare sig naturvärden eller tillgänglighet kopplade till strandskyddet.
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Habitatkartering och förslag till 
skyddsåtgärder för hasselsnok vid 
Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstad. 

Sammanfattning 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Strömstad Boligutveckling AB genomfört en 
kartering av hasselsnokshabitat inom ett detaljplanerat område vid Stensvik, 
Strömstads kommun. Syftet med karteringen har varit att mer exakt kunna bedöma 
vilka delar av detaljplaneområdet i Stensvik som är av värde för hasselsnok. Resultatet 
av karteringen har legat till grund för en miljökonsekvensbeskrivning. Fokus för 
habitatkarteringen har varit att identifiera potentiella övervintringsplatser för 
hasselsnok och övriga lämpliga habitat för arten i och i direkt anslutning till 
detaljplanerat område. Vidare beskrivs de lämpliga habitaten i relation till resultatet 
från en GIS-baserad habitatmodell som identifierat hasselsnokshabitat och 
habitatnätverk inom en betydligt större trakt runt Stensvik.  

Karteringen visade att det finns ett par potentiella övervintringsplatser i sydöstra delen 
av detaljplanerat område samt ytterligare några norr om området. Övriga lämpliga 
habitat finns i östra, västra och norra kanten av området. Resultatet från karteringen 
överensstämmer tämligen väl med resultatet från den GIS-baserade 
habitatmoduleringen.  

För att minimera risken för negativa effekter på den lokala populationen av hasselsnok 
har förslag på åtgärder som syftar till att höja områdets kvalitét tagits fram. Totalt 
föreslås enklare åtgärder, främst att skapa faunadepåer och stenrösen, på åtta platser 
samt att stenmurar anläggs på fem sträckor i detaljplaneområdet.  

Vidare diskuteras hur en eventuell exploatering kan påverka hasselsnokens möjligheter 
att sprida sig genom det detaljplanerade området samt förslag på hur riskerna från 
trafiken kan minskas.  

Syfte och genomförande 
Syftet med karteringen av hasselsnoks habitat har varit att kartlägga hur stora delar av 
detaljplaneområdet som utgörs av lämpliga miljöer för hasselsnok och var dessa ytor ligger. 
Detta för att kunna bedöma den eventuella exploateringens möjliga påverkan på 
hasselsnok och för att kunna föreslå lämpliga åtgärder för att undvika att den lokala 
populationen ska riskera att påverkas negativt.  

Det detaljplanerade området vid Stensvik och dess närmaste omgivningar fältbesöktes 
2019-03-29 av naturvårdsbiologerna Petter Bohman och Oskar Kullingsjö (Naturcentrum 
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AB). Vid fältbesöket genomströvades hela detaljplaneområdet samt de närmaste 
omgivningarna. Potentiella övervintringsplatser och andra för hasselsnok lämpliga habitat 
identifierades och avgränsades på karta.  

Vid fältbesöket undersöktes också platsspecifika möjligheter att genomföra åtgärder för 
att gynna hasselsnok samt beskriva dessa åtgärder.  

 

Habitatkartering – Potentiella övervintringsplatser  
Med potentiell övervintringsplats menas här en plats vars geologiska och topografiska 
karaktär är sådan att man kan anta att hasselsnok teoretiskt kan övervintra där. För en 
lyckad övervintring krävs att marken är så pass lucker och/eller har tillräckligt med 
håligheter för att hasselsnokar ska kunna ringla ner under markytan till ett djup som är 
under tjäldjupet (ca 50-100 cm). Marken ska vara väldränerad, så att 
övervintringsplatsen inte vattenfylls under vintern. Platsen ska också var vänd mot 
söder för att solinstrålningen ska bli så stor som möjligt under våren (mars-maj) då 
ormarna vaknar ur vintervilan. Vidare ska det inte finnas beskuggning från strukturer 
såsom barrskog, sly, byggnader eller annat framför övervintringsplatsen, som hindrar 
solens strålar från att effektivt värma upp platsen. Platsen bör också ligga relativt 
vindskyddad och slutligen bör markytan slutta mot sydsektor för att få ett stort 
värmefång.  

Inom det detaljplanerade området identifierades två mycket små men potentiella 
övervintringsplatser (numrerade 1 och 2). Den ena utgörs av sydvända stensättningar 
(nr. 1) och den andra av torpargrunder till en mindre ekonomibyggnad (nr. 2) . Vidare 
hittades fyra potentiella övervintringsplatser strax norr om detaljplaneområdet, två i 
form av torpargrunder (nr. 3 och 5), ett mindre stenröse (nr. 4) samt en stor sydostvänd 
bergsbrant med tillhörande blockmark nedanför (nr. 6). Den senare bedömdes som 
särskilt gynnsam för övervintrande hasselsnok och andra ormar. Potentiella 
övervintringsplatser redovisas i figur 1 och beskrivs nedan var för sig.  
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Figur 1. Karta över detaljplaneområdet vid Stensvik med potentiella övervintringsplatser (blå 
polygoner) och övriga lämpliga biotoper (rosa polygoner).  
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Potentiell övervintringsplats 1. 

Platsen utgörs av två stensatta terrasser där själva stensättningarna kan fungera som en 
potentiell övervintringsplats. Terraskanterna är vända mot söder och skapar ett varmt 
och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är oklart om marken under och innanför 
stensättningarna är tillräckligt lucker och perforerad för att hasselsnokar ska kunna 
komma ner till under tjäldjup.   

De två stensättningar som 
utgör den potentiella 
övervintringsplatsen ligger 
på tomtmark i 

detaljplaneområdets 
sydöstra del.  

 

 

 

 

 

 

Potentiell övervintringsplats 2.  

Denna plats utgörs av en torpargrund under en äldre ekonomibyggnad. Grunden har 
gott om små håligheter som hasselsnokar med lätthet kan ringla in i. Den sydvända 
väggen ger ett bra värmefång och visst vindskydd vilket ger goda förutsättningar för 
ett varmt och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är inte känt om marken under 
huset är tillräckligt lucker eller perforerad för att låta ormar ringla ner till under tjäldjup.  

Potentiell övervintringsplats 2 
utgörs av en torpargrund 
under en äldre 
ekonomibyggnad. Denna 
plats ligger på samma tomt 
som övervintringsplats 1, i 

detaljplaneområdets 
sydöstra del.  
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Potentiell övervintringsplats 3 

Även potentiell övervintringsplats 3 utgörs av en torpargrund under en mindre stuga 
på befintlig tomtmark. Denna plats ligger strax norr om detaljplaneområdet. Den 
sydvända väggen ger ett bra värmefång och visst vindskydd, vilket ger goda 
förutsättningar för ett varmt och gynnsamt mikroklimat på platsen. Det är inte känt 
om marken under huset är tillräckligt lucker eller perforerad för att låta ormar ringla 
ner till under tjäldjup. Den potentiella övervintringsplatsen är liten. 

 
Potentiell övervintringsplats 3 utgörs av en torpargrund under en liten stuga. Platsen ligger i direkt 
anslutning till en mindre väg.  
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Potentiell övervintringsplats 4.  

Denna potentiella övervintringsplats utgörs av ett litet stenröse i en sydvänd slänt i 
anslutning till en mindre väg. Stenröset är delvis övervuxet med kaprifol och klenare 
ekar växer i dessa kanter. Platsen bedöms som lämplig för övervintrande hasselsnokar 
på grund av att det förutom grundförutsättningarna även finns gott om ställen där 
ormarna kan hålla sig gömda på när de vaknar upp under våren. Den potentiella 
övervintringsplatsen är dock liten och ligger strax norr om detaljplaneområdet.  

 
Den potentiella övervintringsplatsen nummer 4 ligger i kanten av en tomt i detaljplaneområdets 
nordligaste del.  
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Potentiell övervintringsplats 5 

Potentiell övervintringsplats 5 utgörs av en torpargrund under en liten stuga och ligger 
strax utanför detaljplaneområdets norra gräns. Byggnaden ligger i ett mycket 
solexponerat läge och sydväggen skapar ett varmt och sannolikt gynnsamt mikroklimat 
som ger förutsättningar för hasselsnokar att övervintra här. Det är inte känt om marken 
under huset är lämplig för en övervintringsplats.  

Sommaren 2018 gjordes ett fynd av hasselsnok i direkt anslutning till den potentiella 
övervintringsplatsen (källa: Artportalen.se).  

 
Torpagrunden under den lilla stugan norr om detaljplaneområdet har torpargrund och bedöms vara 
en potentiell övervintringsplats för hasselsnok.  
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Potentiell övervintringsplats 6 

Nordost om detaljplaneområdet, på norra sidan om Stensviksvägen, ligger denna stora 
potentiella övervintringsplats. Området utgörs av en större sydostvänd bergsbrant med 
blockrik mark nedanför branten. Området är delvis bevuxet med klen asp och ek. Det 
finns gott om död ved, både som enstaka stammar och i ordande travar, som kan fungera 
som utmärkta viloplatser för hasselsnok. Marken är stenig med stora möjligheter för 
hasselsnokar att söka sig ner under tjäldjup. Det solexponerade läget gör att miljön värms 
upp tidigt på våren och att mikroklimatet blir gynnsamt för hasselsnok. Området bedöms 
som den mest lämpliga övervintringsplatsen i och i anslutning till detaljplaneområdet.  

Sommaren 2017 gjordes ett fynd av en överkörd hasselsnok i direkt anslutning till den 
potentiella övervintringsplatsen (källa: Artportalen.se). 

 
Potentiell övervintringsplats 6 utgör den överlägset största och sannolikt mest lämpliga 
övervintringsplatsen i området runt detaljplaneområdet.  
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Habitatkartering – Övriga lämpliga habitat 
Utanför sin övervintringsperiod är hasselsnoken en art med relativt breda habitatkrav 
och som kan påträffas i en mängd olika habitat, där vissa är mer gynnsamma för arten 
än andra. Habitaten har det gemensamt att de är varma, solexponerade, har gott om 
gömställen (i form av block, stenar, ljungtuvor, död ved etc.) och hyser bytesdjur 
(främst andra reptiler och smågnagare). Typiska sådana habitat finns i bryn, hällmarker, 
glesa lövskogar, gräsmarker med högre gräs- eller örtvegetation och skyddande 
gömställen, kulturlandskap med stenmurar och rösen m.m. Däremot utgör helt öppna 
och kortklippta gräsmarker utan skyddande strukturer, hårdgjorda ytor, slutna 
granskogsbestånd, täta lösslybestånd och bladvassbälten exempel på mindre lämpliga 
naturtyper för hasselsnok. Alla dessa naturtyper förekommer spritt inom eller i direkt 
anslutning detaljplaneområdet.  

I och i anslutning till detaljplaneområdet har fyra områden med gynnsamt habitat för 
hasselsnok identifierats och avgränsats (angivna som habitat A–D). Tre av dessa 
sträcker sig in i planområdet (habitat A–C) och ett ligger i utanför men gränsar till det 
samma (habitat D). Se figur 1.  

Vidare bör påpekas att hasselsnokar rör sig över stora områden (normalt mellan 1–3 
hektar) och kan därför då och då påträffas i andra miljöer än de som normalt anses 
gynnsamma för arten. Var hasselsnokar observeras beror till stor del på var de är lätta 
att hitta. Av den anledningen görs många fynd på t.ex. vägar eller gräsmattor trots att 
dessa miljöer kan vara direkt olämpliga för hasselsnok.   

 

Habitat A 

 

Miljön i habitat A domineras av öppna till halvöppna hällmarker med ljugtuvor och uppväxande 
buskar.  
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Den östra kanten av detaljplaneområdet ligger inom ett stort område med 
sammanhängande gynnsamt habitat. Området domineras av öppen till halvöppen 
hällmark som gränsar mot öppen, klippt gräsmark i väster. Utmed kantzonen mellan 
hällmarken och gräsmarken finns en bård med bryn och buskmarker. Hela området 
bedöms som gynnsamt för hasselsnok. Hösten 2017 observerades en trafikdödad 
hasselsnok strax sydväst om habitat A (källa: Artportalen.se).  

Habitat B 

Habitat B utgörs av en liten restmark mellan befintlig grusväg och bebyggda tomter i 
detaljplaneområdets norra del. Området är solexponerat och domineras av högvuxen gräs-
/örtvegetation med inslag av ljungtuvor samt buskar och lägre träd.  

Sommaren 2014 observerades en trafikdödad hasselsnok strax öster om habitat B (källa: 
Artportalen.se). 

 

Habitat C 

Habitat C utgörs av bergsbranten utmed detaljplaneområdets västra kant. Nedanför 
bergsbranten finns en smal bård med lämpliga hasselsnoksmiljöer mellan bergvägg, 
tomtmark och klippta gräsytor. Det finns en del död ved, fläckvis i oordnade högar, som 
utgör lämpliga viloplatser för hasselsnokar. Bergväggen utgör ett värmefång som kan antas 
bidra till ett varmt mikroklimat. Habitatet fortsätter västerut, utanför detaljplaneområdet.  

 

Habitat D 

Detta habitat utgörs av en yta strax norra om detaljplaneområdet. Delar av ytan har nyligen 
avverkats. Avverkning har skapat en sydvänd och solexponerad gräsmark med gott om 
död ved i form av stubbar och högar med stockar. Eftersom marken inte klipps växer det 
här en relativt högvuxen gräs-/örtvegetation som är gynnsamma för hasselsnoken. 
Habitatet är nyskapat, när det växte skog här var området sannolikt inte lika gynnsamt för 
arten. Om sly och träd tillåts växa upp igen kommer områdets värde för hasselsnok åter 
minska. Den del av habitatet som ligger norr om den befintliga vägen har varit öppet 
betydligt längre och här har habitatet varit gynnsamt även innan avverkningen.  

Område D har direkt förbindelse i västra kanten med de stora hällmarker som breder ut 
sig väster om Stensvik.  

Sommaren 2018 observerades en hasselsnok ringla över vägen som löper genom habitat 
D (källa: Artportalen.se). 
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Jämförelse med GIS-modell 
Västra delen av Hogdalsnäset, där Stensvik ligger, har stora arealer med gynnsamt 
habitat för hasselsnok. En GIS-baserad habitatmodellering utförd av Oskar Kindvall 
(Calluna AB) på uppdrag av Strömstads kommun, visar att trakten runt Stensvik har 
stora arealer lämpligt hasselsnokshabitat (figur 2).  

Habitatmodelleringen visar också att endast en mycket liten del av den sammanlagda 
arealen hasselsnokshabitat i trakten ligger inom detaljplaneområdet. 
Habitatmodelleringen utgår från tillgängliga, digitaliserade GIS-skikt såsom 
marktäckedata och topografiska data. Den fördjupade habitatkarteringen som 
genomförts i fält ger en mer detaljerad bild av gynnsamt habitat inom detaljplanerat 
område jämfört med den GIS-baserade habitatmodellen. Resultatet från 
habitatkarteringen stämmer tämligen väl överens med resultatet från GIS-
modelleringen vad det gäller mängden hasselsnok habitat i det detaljplanerade 
området.  

 
Figur 2. Hasselsnokshabitat enligt GIS-modellering är markerat med röda polygoner. Mörkröda ytor 
är habitat för hasselsnok och ljusröda ytor är habitatnätverk, d.v.s. ytor som binder samman habitat. 
Detaljplaneområdet vid Stensvik är markerat med blå, heldragen linje. 
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Förslag på åtgärder för att gynna hasselsnok 
Naturcentrum har tagit fram förslag på en rad åtgärder som kan genomföras för att 
höja habitatkvaliteten på de delar av detaljplanen som inte planeras att bebyggas. 
Åtgärderna innebär att anlägga rishögar (så kallade faunadepåer) och stenrösen som 
ormarna kan söka skydd i och gynna hasselsnokens bytesdjur. Stenrösena kan även i 
fugerad som övervintringsplatser om de blir delvis nedgrävda. Rishögarna och 
stenrösena ska ha en volym av ca 5 m3 vardera. En annan åtgärd är att sätta upp 
informationsskyltar om hasselsnok för att öka de närboendes förståelse och acceptans 
för arten. Vidare föreslås att det byggs fem stenmurar genom planområdet som syftar 
till att fungera som ledlinjer för ormarna och underlätta deras förflyttning genom 
området. Stenmurarna kan också fungera som viloplatser för hasselsnokar.  

Lokaliseringen av åtgärderna har valts utifrån var det bedömts göra störst nytta för 
hasselsnokar, inte riskerar att störas av den planerade bebyggelsen samt till platser där 
framtida skötselbehov bemöts vara litet eller obefintligt. Allt för att åtgärderna ska få 
så god effekt som möjligt. Varje åtgärdsplats, totat åtta stycken (se figur 3) plus 
sträckningar av stenmurar, undersöktes i fält 2019-03-29.  

Nedan beskrivs varje enskild åtgärdsplats med avseende på föreslagen åtgärd och 
eventuellt skötselbehov.  
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Figur 3. Modifierad skiss över planerade åtgärder för att gynna hasselsnok. Numreringen avser de 
olika ”åtgärdsplatserna”.  
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Åtgärdsplats 1. 
Åtgärd: Nedanför bergsbranten anläggs en rishög/faunadepå. Redan idag finns gott 

om grenar och stockar på platsen. Dessa och eventuellt tillkommande död ved 
staplas i en hög på platsen.  

Skötselbehov: Platsen ligger exponerad mot stranden och havet och risken för 
uppväxande sly framför rishögen bedöms som obefintlig varför inget 
skötselbehov föreligger.  

 
Åtgärdsplats 2.  
Åtgärd: Ett stenröse och en rishög/faunadepå anläggs intill varandra på norra sidan 

vägen.  
Skötselbehov: Platsen ligger direkt norr om vägen som kommer vara en öppen yta även 

i fortsättningen. Det finns ingen risk att det växer upp sly framför rishögen och 
stenröset. Därför har platsen inget skötselbehov 

 
Åtgärdsplats 3.  
Åtgärd: Ett stenröse, en rishög/faunadepå och en informationsskylt anläggs intill 

varandra direkt öster om en planerad gång- och cykelstig.  
Skötselbehov: Eftersom åtgärderna anläggs i direkt anslutning till gång- och cykelstigen 

bedöms risken för att sly ska växa upp och skugga åtgärderna som mycket små 
och därför behövs ingen framtida skötsel.  

 
Åtgärdsplats 4.  
Åtgärd: En rishög/faunadepå anläggs i kanten av hällmark öster om ovan nämnd gång- 

och cykelstig.  
Skötselbehov: På grund av att rishögen/faunadepån anläggs på hällmarkskanten och i 

nära anslutning till gång- och cykelstigen bedöms risken för uppväxnde sly som 
liten och därmed saknas skötselbehov.  

 
Åtgärdsplats 5.  
Åtgärd: En rishög/faunadepå anläggs i direkt anslutning till den planerade stenmuren 

som löper utmed planerad tomtmark.  
Skötselbehov: Söder om rishögen/faunadepån finns en smal bård av allmän mark innan 

befintlig tomtmark börjar. I nuläget löper en mindre körväg igenom denna 
bård. Enligt detaljplanen ska det anläggas en gång- och cykelväg där körvägen 
går idag. Eftersom rishögen/faunadepån placeras i nära anslutning till gång- 
och cykelstigen bedöms risken för uppväxnde sly som liten och därmed saknas 
skötselbehov.  

 
Åtgärdsplats 6.  
Åtgärd: Ett stenröse, en rishög/faunadepå och en informationsskylt anläggs nedanför 

bergsbranten i detaljplaneområdets västra kant. Stenhögen och rishögen 
placeras nära bergväggen för att uppnå maximalt värmefång och ett varmt 
mikroklimat. Hänsyn tas till de ekar som står på platsen så att rötter och 
stammar inte skadas.  

Skötselbehov: För att undvika att sly växer upp framför stenröset och faunadepån ska en 
betongplatta gjutas sydöst om stenröset och rishögen. Plattan behöver vara ca 
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7 x 4 meter med långsidan vänd mot stenröset och faunadepån. Plattans 
placeras i eller strax under markytan och täcks sedan med ett 5-10 cm lager 
sand eller väldränerad jord och natursten. Med fördel kan några stockar eller 
större stenar/block placeras på plattan för att skapa gömställen för 
hasselsnokar. Gräs- och örtvegetation tillåts växa ovanpå plattan. 
Betongplattan hindrar etablering av sly direkt framför stenröset och rishögen 
samtidigt som det smälter bra in i naturen tack vare att den täcks med sand 
eller väldränerad jord. Eventuellt kan betongplattan bytas mot en kraftig 
markduk om man bedömer att en sådan fyller samma funktion. Genom denna 
undviks framtida skötselbehov. 

 
Åtgärdsplats 7.  
Åtgärd: Ett stenröse anläggs på gräsmarken direkt väster om gång- och cykelstigen som 

löper utmed detaljplaneområdets östra kant.  
Skötselbehov: På grund av att röset ligger i direkt anslutning till gång- och cykelstigen 

bedöms risken för igenväxning framför röset som mycket liten och att platsen 
därför inte har något skötselbehov. 

 
Åtgärdsplats 8.  
Åtgärd: Ett stenröse och en rishög/faunadepå anläggs intill varandra på nordväst om 

en liten vägen.  
Skötselbehov: Eftersom åtgärderna anläggs direkt norr om den lilla vägen bedöms risken 

för skuggning av uppväxande sly vara obefintlig och därmed finns inget behov 
av framtida skötsel.  

 
Åtgärd stenmurar. 
Åtgärd: Stenmurar ska anläggas på fem sträckor (markerade med röda linjer på kartan 

i figur 3). Murarnas funktion är i första hand att fungera som ledlinjer som 
underlättar för ormar att säkert röra sig genom detaljplaneområdet. 
Stenmurarna ska vara minst ca 50 cm höga och minst ca 50 cm breda för att 
fylla önskvärd funktion.  

Skötselbehov: För att stenmurarna ska fylla sin funktion som ledlinjer för hasselsnokar 
krävs ingen löpande skötsel.  

 

Föreslagna åtgärdas relevans för hasselsnok 
De åtgärder som föreslås här utgår från god kunskap om hasselsnokens ekologi och 
beteende samt Naturcentrums tidigare erfarenheter av i vilka typer av miljöer vi ofta 
påträffar hasselsnokar. Åtgärdernas utformning har även diskuterats med Claes 
Andrén (professor i bevarandebiologi med inriktning på grod- och kräldjur). Förslagen 
bygger således på en professionell bedömning av vad som rimligen är gynnsamt för 
arten. Några omfattande vetenskapliga utvärderingar av vilka enskilda åtgärder som 
mest gynnar hasselsnok har inte hittats, varken från Sverige eller Norge. I andra delar 
av Europa, t.ex. Storbritannien, har hasselsnoken tämligen annorlunda 
levnadsbetingelser och eventuella erfarenheter därifrån kan därför inte självklart 
tillämpas här.  
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Hasselsnoken är en så kallad bakhållsjägare som ligger dold och väntar på sitt byte. En 
förutsättning för detta födosöksbeteende är att det finns strukturer, t.ex. rishögar och 
stenrösen, där ormarna kan hålla sig dolda. Stenrösen och rishögar bedöms också vara 
mycket gynnsamma habitat för hasselsnokens huvudsakliga bytesdjur, främst andra 
reptiler och smådäggdjur. Därigenom finns det goda skäl som bygger på ekologisk 
grund för att anta att åtgärdsförslagen rishögar (faunadepåer) och stenrösen är 
gynnsamma för hasselsnokar.  

Stenrösen kan också gynna hasselsnokar genom att de på kan bli övervintringsplatser. 
En förutsättning för att stenrösena ska fungera som övervintringsplats är att de delvis 
är nedgrävda till under tjäldjup (ca 80 cm). Sex sådana stenrösen har anlagts vid Torps 
köpcentrum i Uddevalla (Bohman 2015). I dessa stenrösen övervintrade både 
hasselsnokar, huggormar och vanliga snokar med lyckat resultat (Bohman 2017).  

Att anlägga stenrösen som en åtgärd för att gynna hasselsnok har tidigare genomförs 
på flera platser, bland annat av Trafikverket utanför Uddevalla (som nämns ovan) 
(Bohman 2015, Bohman 2017) och av Göteborgs Stad i Svarte mosse-området (Park- 
och naturförvaltiningen i Göteborg 2017). Stenrösen har också föreslagits som en 
åtgärd för att gynna hasselsnoken i ytterligare några exploateringsprojekt, till exempel 
vid ny dragning av E22 vid Söderköping och vid detaljplanering i Nynäshamn 
(Segerlind 2019). Anläggandet av stenrösen är att betrakta som en relevant åtgärder 
som prövas alltmer för att gynna hasselsnokar.  

Hasselsnokar, och många andra reptiler, följer gärna ledlinjer som ett skydd när de rör 
sig genom ett öppet landskap. Stenmurar är ett typiskt exempel på sådana ledlinjer. 
Genom att uppföra stenmurar underlättar man för hasselsnokar att på ett skyddat sätt 
röra sig i Stensvik. Därför bedöms stenmurar genom detaljplaneområdet vara en 
gynnsam åtgärd för hasselsnokar. Stenmurar bedöms också utgöra bra platser för 
hasselsnokar att jaga vid.  

Ett direkt hot mot hasselsnokar är att de kan bli dödade om de misstas för huggormar 
eller till följd av ett allmänt ogillande av ormar. ArtDatabanken, SLU, beskriver i 
artfaktabladet om hasselsnok att information om dess ofarlighet och fridlysning till 
allmänheten är en åtgärd för att minska risken att hasselsnokar dödas (ArtDatabanken). 
Att sätta upp informationsskyltar om hasselsnok i Stensvik kan därför anses vara en 
relevant och gynnande åtgärd för hasselsnok.  

Spridningsmöjligheter och barriäreffekter 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i en skrivelse daterad 2020-05-28 (Dnr. 402-
19482-2020) påtalat att de ser en risk att såväl tomtmark som nya lokalgator kan komma 
att försvåra för hasselsnokar att röra sig genom planområdet till följd av de barriäreffekter 
som kan uppstå. I följande text nedan redogör Naturcentrum för hur vi bedömer att ny 
tomtmark och trafiken kan komma att inverka på hasselsnokens rörelser i och genom det 
aktuella området. Vidare ges ett förslag kring hur riskerna för hasselsnokar till följd av 
biltrafiken kan lindras på ett effektivt sätt. Slutligen beskrivs hur de stenmurar som föreslås 
som skyddsåtgärder kan främja hasselsnokars rörelser och spridning genom Stensvik. 
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Tomtmarkens barriäreffekter 
Tomtmark är ingen enhetlig naturtyp, utan kan vara både bra och dåligt habitat för 
hasselsnok. En vildvuxen tomt med gott om skyddade platser och strukturer, så som 
stenmurar, rishögar, små skjul, ostörda hörn, soliga slänter med mera kan var en utmärkt 
livsmiljö för arten. Det finns många exempel på att hasselsnokar söker sig till tomter, både 
för övervintring, födosök, vila och vid förflyttning genom landskapet. Naturligtvis kan 
tomtmark också utformas på sätt som är direkt missgynnande eller farligt för hasselsnokar. 
Stora och sterila ytor med gräsmatta eller grus är inslag i tomtmarken som inte är lämplig 
livsmiljö för hasselsnok, men inte heller omöjliga för dem att passera. Vidare kan tama 
hundar och katter utgöra en fara för hasselsnokar på tomtmark. Möjligen kan även 
robotgräsklippare utgöra ett potentiellt hot för ormar men detta är oss veterligen inte 
fastslaget ännu. Hasselsnokar som kommer in på en tomt kan mistas för en huggorm och 
bli dödade. Tomtmark kan således vara alltifrån mycket gynnsam till direkt ogynnsam miljö 
för hasselsnok. Detsamma gäller för tomtmarken som spridningsmiljö, vissa tomter kan 
vara utmärkta spridningskorridorer medan andra kan vara barriärer. Det går inte att sluta 
sig till att all tomtmark skulle utgöra en barriäreffekt för hasselsnok.  

I MKB:n har kommunen i sin beskrivning, som en försiktighetsåtgärd, utgått från att de 
nyanlagda tomterna kommer utformas på värsta möjliga sätt utifrån ett 
hasselsnoksperspektiv. Naturcentrum ser dock ingen anledning att tro att de tomter som 
planerar att anläggas i detaljplaneområdet kommer att vara sämre som spridningsmiljö än 
annan tomtmark. Det finns däremot ett antal faktorer som talar för att de aktuella 
tomterna, i vissa avseenden, skulle kunna vara bättre än genomsnittliga tomter i Strömstad 
och på andra orter. Delar av den mark där det kommer anläggas tomter utgörs i nu läget 
av öppna gräsmarker som har använts som parkeringsplatser för badgäster, besökare till 
småbåtshamnen och för de som har sommarhus på öar utanför Hogdalsnäset. Dessa 
gräsmarker har inte varit optimala spridningsmiljöer för hasselsnok. Dels för att de i stort 
sett saknar skyddande strukturer och ledlinjer för ormarna och dels för att de bilar som 
nyttjar parkeringen riskerar att döda eller skada dem. 

Sammantaget bedömer Naturcentrum att de planerade tomterna inte kommer försvåra för 
hasselsnokar att röra sig igenom dalgången jämfört med i nuläget, varken i öst-västlig eller 
nord-sydlig riktning.  

Barriäreffekter av vägar och trafik  

Det finns två fynd av trafikdödade hasselsnokar rapporterade från detaljplaneområdet i 
Artportalen, en från 2014 och en från 2017. Därtill finns ett tredje fynd av hasselsnok från 
2018 som observerades på väg men som klarat sig från att bli påkörd. Fynden visar två 
saker, för det första att det förekommer hasselsnok i och i anslutning till det aktuella 
detaljplaneområdet och för det andra att hasselsnokar riskerar att bli överkörda när de 
passerar eller vistas på vägar. Detta händer på många platser där vägar löper genom 
områden med hasselsnoksförekomst. Det aktuella detaljplaneområdet är på inget sett 
unikt.  

Frågan är om den planerade bebyggelsen med tillhörande väg- och trafiklösningar kommer 
leda till att situationen blir bättre, sämre eller oförändrad för den lokala populationen av 
hasselsnok.  
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Genom detaljplaneområdet löper Stensviksvägen som utmed den aktuella sträckan har 
hastighetsbegränsningen 30 km/h. Under 2019 anlades flera permanenta vägbulor utmed 
Stensviksvägen och inom området. Trafikutredningen från 2014 beskriver att 
årsmedelsdygnstrafiken uppgår till 24 fordonsrörelser och att sommartid kan den uppgå 
till 150–180 fordonsrörelser per dygn. Med den planerade utbyggnaden antas trafiken öka 
något inom planområdet men samtidigt antas trafikanterna till större del utgöras av de i 
området boende och till mindre av tillfälliga besökare. Den planerade bebyggelsen bedöms 
knappast medföra någon märkbart högre risk för hasselsnokar att bli överkörda än i 
nuläget.  

Vidare leder planen till att de öppna gräsytorna inte längre kommer användas som 
parkeringsplats för badgäster, besökare vid småbåtshamnen och för sommarstugeägare 
vilket bör leda till en relativ minskning av antalet fordonsrörelse under sommaren.  

Utifrån den låga hastigheten på den aktuella vägsträckan och det låga antalet 
fordonsrörelser bedömer Naturcentrum att det inte är försvarligt att anlägga en passage 
med tillhörande ledarmar för hasselsnok under Stensviksvägen. För att göra vägen helt 
säker för ormar genom att anlägga passager skulle det sannolikt behövas flera undergångar 
och ledarmar på båda sidor vägen ut med hela dess sträckning genom planområdet. 
Åtgärden skulle dessutom endast ha effekt inom planområdet, hasselsnokar som ringlar 
upp på Stensviksvägen strax utanför planområdets gränser riskerar fortsatt att bli påkörda. 
En felaktigt konstruerad eller en av löv och pinnar igensatt passage riskerar dessutom att 
få en större barriäreffekt än vad vägen har i dagsläget. 

Naturcentrum AB föreslår istället att ”ormvarningsskyltar” sätts upp ut med vägen samt 
eventuellt ytterligare hastighetsbegränsande åtgärder, utöver de vägbulor som redan 
anlagts, så som avsmalningar av vägbanan eller förskjutning av körbanan. Dessa åtgärder 
tillsammans med de redan föreslagna informationsskyltarna bedömer Naturcentrum är en 
effektiv åtgärd för att minska en eventuell barriäreffekt hos Stensviksvägen och lokalgator. 
Detta är en åtgärd som kan genomföras utmed en längre sträcka av Stensviksvägen, och 
på så sätt bättre täcka ett för populationen relevant område.  

Stenmurar och andra ledlinjer för att underlätta spridning  

För att underlätta för hasselsnokar att röra sig genom Stensvik föreslås att fem längre eller 
kortare stenmurar ska anläggas inom planområdet (figur 3). Stenmurarna har som 
huvudsaklig funktion vara ledlinjer som ormar kan följa på ett skyddat sätt när de rör sig 
genom den bebyggda dalgången. Hasselsnokar kommer sannolikt även efter att ny 
bebyggelse uppförts röra sig runt i stora delar av Stensvik, men stenmurarna kommer 
skapa tydliga linjer i öst-västlig och nord-sydlig riktning som underlättar för ormarnas 
förflyttning. Stenmurarnas placering är utformad med syftet att ”fånga upp” ormar som 
rör genom Stensvik och ”leda” dem över till andra sidan. De planerade 
spridningskorridorerna kan initialt uppfattas som smala, särskilt i de centrala delarna av 
planområdet. Men för ormar generellt är det inte passagens bredd som är av central 
betydels för om den lämpar sig som spridningsväg eller ej. Mer betydelsefullt är att 
passagen är lätt att hitta, följa och har skyddande strukturer som gör att en orm kan röra 
sig genom den utan ökad predationsrisk. En helt öppen miljö utan skyddande strukturer 
riskerar att vara avskräckande för hasselsnokar och därmed försvåra rörelser genom sådana 
ytor. Stenmurar eller likande strukturer ger ett skydd som minskar risken att bli tagen av 
rovdjur eller fåglar och underlättar ormars förflyttning.  



 Naturvårdsutlåtande sida 
 2022-03-04 19(19) 

Naturcentrum AB Petter Bohman Tel: 010-220 12 11 
Strandtorget 3 petter.bohman@naturcentrum.se  
444 30 Stenungsund www.naturcentrum.se 

I den sydligaste delen av planområdet, mellan stranden och vägen, har ingen stenmur 
föreslagits. Anledningen är att där redan finns strukturer som kan fungera som ledlinjer 
och samtidigt skapa skydd. Dessa strukturer utgörs av ett dike, bården med 
strandvegetation samt en rad med långsmala stenar utmed vägens södra sidan.  
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Nordlänk, E6/Väg 161, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Trafikverket. 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Strömstads kommun har Sweco tagit fram en dagvattenutredning till 

detaljplan för bostäder i Stensviksområdet norr om Strömstad tätort. Området omfattar i 

dagsläget ett 20-tal bostadshus, och detaljplanen prövar uppförande av ytterligare ca 

20 tomter för bostadsändamål. Området är knappt 11 ha stort och är beläget i en dalgång 

med längslutning i nord-sydlig riktning. I dagsläget utgörs marken av gräsytor, samt 

parkeringsytor och mindre vägar. Omgivande mark utgörs av bergspartier och skog.  

I området har den skyddade arten hasselsnok påträffats. 

Dagvattnet från området avrinner dels ytledes, dels i ett kommunalt ledningssystem för 

dagvatten, till Yttre Dynekilen i den södra delen av området. Enligt Vatteninformations-

system Sverige (VISS) är vattenförekomsten klassificerad att ha god ekologisk status och 

den uppnår ej god kemisk status. 

Ledningssystemets kapacitet har beräknats och bedöms till stor del klara även de ökade 

flödena från exploateringen. I framtaget förslag, för framtida dagvattenhantering, renas 

dagvatten från väg- och parkeringsytor i svack- eller makadamdike. Genom att anlägga 

ett separat dikessystem för väg- och parkeringsdagvatten bedöms det befintliga 

ledningssystemet avlastas, så att det helt klarar att avleda ett 2-årsregn, med undantag 

för utloppsledningen. Det behöver säkerställas att befintliga kupolsilar inte tar in väg-

dagvatten ledningssystemet. Därtill kan byggda servisavsättningar komma att behöva 

justeras då tomtindelningen ändrats sedan ledningssystemet byggdes ut. Vid utloppet 

sker en kraftig kapacitetsminskning i systemet på grund av att ledningen flackar ut. För att 

avhjälpa kapacitetsminskningen behöver ledningens lutning ses över och eventuellt 

behöver ledningen läggas om. I samband med en eventuell omläggning bör möjligheten 

att skapa ett avstängningsbart utlopp ses över för att möjliggöra uppsamling av 

släckvatten i ledningssystemet. 

Totalt avleds dagvatten från ett område om ca 23 ha via planområdet vid ett skyfall.  

Tre stråk i nord-sydlig riktning föreslås därför för avledning av skyfall. Stråken behöver 

placeras dels i områdets ytterkanter för att säkerställa att avrinnande vatten från 

omkringliggande bergspartier inte rinner in mot bebyggelsen, och dels centralt i området 

för att säkerställa att skyfallsvattnet inte rinner mot befintlig eller tillkommande bebyggelse 

i de centrala delarna. Utrymme för stråk för skyfallshantering behöver säkerställas i 

detaljplanen. 

I detaljprojekteringsskedet behöver det säkerställas att åtgärder för avledning av skyfall- 

och dagvatten inte kommer i konflikt med de åtgärder som framtagits för att gynna 

hasselsnoken. Det bedöms finnas goda möjligheter att avsätta lämpliga ytor för båda 

syftena. 

Föroreningshalter och mängder har modellerats med hjälp av förorenings- och recipient-

modellen StormTac. Samtliga modellerade utgående halter (kväve, fosfor, bly, koppar, 

zink, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans eller olja) från planområdet har 

modellerats minska, eller vara oförändrade, efter exploateringen, jämfört med befintliga 
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halter. Detta under förutsättning att rening av väg- och parkeringsdagvatten sker i 

svackdike eller motsvarande. 

Framtida transporterade mängder är i nivå med befintliga mängder, för samtliga 

undersökta föroreningar, med undantag för nickel och kadmium. Mängden nickel som 

transporteras till recipienten via dagvattnet har modellerats öka med ca 10 % på årsbasis, 

medan mängden kadmium kan öka med 25 %. Utgående halter ligger dock under gräns-

värdena för god kemisk status enligt HVMFS 2019:25. Därtill utgör planområdets års-

medelflöde till recipienten endast ca 0,4 % av det totala flödet i recipienten. De ökade 

mängderna kadmium och nickel från planområdet bedöms därför ha en mycket, mycket 

liten påverkan på recipienten.  

Utifrån ovan bedöms exploateringen enskilt inte negativt påverka halterna kväve, fosfor, 

bly, koppar, zink, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans eller olja i Yttre 

Dynekilen. Således bedöms detaljplanen inte heller enskilt påverka möjligheten att följa 

MKN för vattenförekomsten.  
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1 Orientering 

På uppdrag av planavdelningen i Strömstads kommun har Sweco tagit fram föreliggande 

dagvattenutredning till detaljplan vid Stensvik (del av Kungbäck 1:38 m.fl.). I framtagen 

dagvattenutredning beskrivs hur dagvattenavledningen sker i dagsläget och ett förslag 

har tagits fram för hur området kan avvattnas i framtiden.  

Planområdet är lokaliserat ca 7 km norr om Strömstads tätort om omfattar ca 11 ha. Det 

angränsar till havet i söder och i övriga väderstreck till skog och bergspartier. I dagsläget 

är marken bebyggd med flera bostadshus som omges av parkerings- och gräsytor. Plan-

områdets läge framgår av röd linje i Figur 1. 

 

Figur 1 – Översiktskarta över planområdet (© OpenStreetMap) 

  

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av småhus för åretruntboende, 

och planförslaget innebär uppförande av ca 20 bostäder. I Figur 2 visas en illustration av 

planerad och befintlig bebyggelse, samt planerad allmän platsmark i området. 

 

Figur 2. Illustrationsplan. (Källa: Strömstads kommun) 

1.1 Underlag 

Följande material har tillhandahållits som underlag för utredningen: 

• Primärkarta och ledningar 

• Plankarta och planbeskrivning (erhållen 2020-09-14) 

• Illustrationsplan (erhållen 2020-09-14) 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Dagvattenutredning (utförd i ett tidigare skede. Erhållen 2020-09-14) 

• Samrådsyttrande 

• Geoteknisk utredning 

• Utlåtande Habitatkartering Kungbäck 1.38 m fl (Hasselsnok) 
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2 Förutsättningar 

I kommande avsnitt beskrivs förutsättningarna för utredningen. 

2.1 Kommunens kravställning 

Strömstads kommun förordar vanligtvis att dagvatten skall hanteras lokalt. I aktuellt 

område finns dock ett nyligen utbyggt dagvattenledningssystem och avsättningar har 

gjorts för planerad bebyggelse. Det var dock ett tidigare förslag till tomtindelning som låg 

till grund för läget för avsättningarna och dagvattensystemet i stort. Således kan det 

finnas behov av att justera lägen för servisanslutningar utifrån den nya plan-

utformningen/tomtindelningen. Kommunens VA-avdelning har uppgett att 

dagvattensystemet inom Stensvikområdet är utbyggt för att klara dimensionerande flöde 

utan fördröjning på kvartersmark. 

Kommunen har inga egna framtagna riktvärden för vilka föroreningshalter som kan 

accepteras från ett område, men kommunens miljöavdelning uppger att förorenings-

innehållet i dagvattnet inte skall försvåra möjligheten att nå god status för berörd 

vattenförekomst. På sin hemsida anger Strömstads kommun därtill att en dagvatten-

anläggning som ansluts till det kommunala dagvattennätet får ha ett oljeindex om 

maximalt 5 mg/l.  

2.2 Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar 

Bohusgeo utförde 2013 en geoteknisk utredning för området. Enligt utredningen består 

marklagren av ett ytlager av silt/sand om ca 0-2 m. Under ytlagret påträffas siltig/sandig 

lera med en mäktighet om 0-10 m. Under leran finns ett lager friktionsjord som vilar på 

berg. På vissa ställen inom planområdet finns berg i dagen. Den övre grundvattennivån 

(ovan lerlagret) har uppmätts att ligga ca 0,5-1,0 m under markytan. 

Utifrån den geotekniska utredningen bedöms möjligheten till infiltration av dagvatten vara 

begränsad. 

2.3 Recipient – Yttre Dynekilen 

Dagvatten som genereras i planområdet leds via ledningssystem till Yttre Dynekilen i 

Västerhavet. Yttre Dynekilen är en klassificerad vattenförekomst enligt Vatten-

informationssystem Sverige (VISS)1. Enligt VISS är vattenförekomsten klassificerad att 

ha god ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. 

Bedömningen av den ekologiska statusen har enligt VISS låg tillförlitlighet då säkerheten 

för kvalitetsfaktorerna (växtplankton och näringsämnen) är låg. Mätdata från intilliggande 

mätstationer har analyserats av VISS och visar på att det finns en betydande påverkan 

med avseende på övergödning i Yttre Dynekilen. Men på grund av den låga tillförlitlig-

heten bedöms statusen ändå vara god. Statusen avseende morfologiska förändringar 

och kontinuitet, samt flödesförändringar bedöms av VISS att ha god status. 

 
1 https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA35595048 
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Den kemiska statusen i recipienten Uppnår ej god. Halterna kvicksilver i biota och 

bromerad difenyleter (PBDE) har av VISS bedömts överskrida uppsatta miljökvalitets-

normer. Bedömningen av halten kvicksilver är baserad på extrapoleringar från mätningar i 

länets sjöar. Gränsvärdena för PBDE (och för kvicksilver) överskrids i alla Sveriges 

undersökta sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Det finns inga redovisade, uppmätta halter avseende föroreningar i recipienten i VISS.  

I SMHI:s vattenwebb redovisas dock modellerade halter av kväve och fosfor i Yttre 

Dynekilen. Modelleringen har gjorts utifrån tillrinningen från omgivande områden, utan 

eventuell påverkan från punktkällor, på årsbasis. I Tabell 1 visas ett medelvärde av 

modellerade halter för 2004-2019. 

Tabell 1. Medelvärde av modellerade årsmedelvärden 2004-2019. 

Näringsämne 

Medelvärde av modellerade årsmedelvärden  

2004-2019 från SMHIs vattenwebb 

(µg/l) 

Totalfosfor 33 

Totalkväve 810 
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2.4 Hasselsnok 

Med anledningen av att den skyddade arten hasselsnok har påträffats inom detalj-

planeområdet har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats av Rådhusets 

arkitekter på uppdrag av Strömstads kommun. Som grund till MKB:n har en habitat-

kartering utförts av Naturcentrum. I MKB:n görs en jämförelse mellan planförslaget och 

ett nollalternativ (där planen inte genomförs). Därtill föreslås skyddsåtgärder för att skapa 

gynnsamma miljöer för hasselsnoken i samband med planens genomförande. De 

framtagna åtgärderna omfattar bland annat anläggning av stenrösen, stenmurar och 

faunadepåer (exempelvis en hög med avverkade träd med solinstrålning i ett sydvänt 

läge). I Figur 3 nedan visas lägen för de föreslagna åtgärderna. 

 

Figur 3. Klipp från Naturcentrums utredning avseende åtgärder för att skydda hasselsnoken. 
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3 Befintlig dagvattenhantering 

Planområdet består idag till största delen av glest bebyggd ängsmark i en dalgång, som 

omgärdas av delvis skogbeklädda branta berg i öster, norr och väster. Marken inom 

området har en lutning åt havet i söder. Markhöjderna varierar mellan ca +22 m och +2 m 

och området utgörs främst av villatomter och i viss mån hårdgjorda ytor som vägar och 

parkering. I Figur 4 visas ett ortofoto över planområdet där även omgivande ytor framgår. 

I dagsläget avvattnas området via ett dagvattenledningssystem som mynnar i recipienten 

Yttre Dynekilen i den sydvästra delen av planområdet (se markering i Figur 4). Fastig-

heternas dräneringsvatten antas ansluta till utbyggt dagvattensystem. I Bilaga 1 visas 

befintligt dagvattensystem. 

Enligt erhållen grundkarta finns det inom området ett dikessystem med flera ej samman-

hängande stråk. 

 

Figur 4. Ortofoto över området. Plangränsen markerad med gulstreckad linje. Ungefärligt läge för 

dagvattensystemets utlopp är markerad med röd pil. (Ortofoto från Strömstad kommun) 

Dagvattensystemet är som tidigare beskrivets nyligen utbyggt, och VA-enheten har 

uppgett att dagvattensystemet dimensionerats för att klara befintliga, plus tillkommande 

fastigheter, utan fördröjning. Strax nordost om planområdet, i uppströms ledningssystem, 

finns ett dagvattenmagasin som fördröjer dagvattnet från ett nybyggt område med ca 50 

fastigheter, innan det tas in ledningssystemet inom planområdet. Magasinet är 

makadamfyllt och har en total volym om ca 500 m3. Kapaciteten i ledningen ut från 

magasinet har beräknats till ca 70 l/s.  

Utifrån kartunderlag som omfattar dimensioner och vattengångsnivåer i har kapacitets-

beräkningar genomförts. Resultatet visas av Figur 5. 
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Figur 5. Beräknade kapaciteter för dagvattensystemet inom planområdet. Flödesriktning illustreras 

med svart pil. (Ortofoto från Strömstad kommun) 

  

Dagvatten-
magasin 

355 l/s 

340 l/s 

275 l/s 

755 l/s 

450 l/s 

255 l/s 

145 l/s 

105 l/s 

120 l/s 

170 l/s 

395 l/s 

85 l/s 
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3.1 Befintliga dagvattenflöden 

Utifrån befintligt ledningssystem bedöms hela planområdet ingå i samma avrinnings-

område. Beräkningar av befintliga dagvattenflöden har utförts för planområdet med 

rationella metoden. För aktuellt planområde, som är relativt litet och kraftigt sluttande, och 

då avledningen sker via ledningssystem, sker avrinningen till utloppspunkten mycket 

snabbt. Rinntiden har utifrån detta beräknats till ca 10 min. 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska dimensioneringen av nya dagvattensystem 

inom gles bostadsbebyggelse dimensioneras för regn med återkomsttid på 2 respektive 

10 år. 2-årsregnet avser fylld ledning och 10-årsregnet dämning till marknivå. Eftersom 

dagvattensystemet i området är relativt nyligen utbyggt görs ett antagande om att 

systemet dimensionerats enligt dessa riktlinjer. 

I enlighet med Svenskt Vattens publikation P104 har intensiteten för regn med 2 och 

10 års återkomsttid beräknats, båda för varaktigheten 10 minuter: 

• 2 år, 10 min: 134 l/s,ha 

• 10 år, 10 min: 228 l/s,ha 

Avrinningskoefficienten (φ) har valts, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 till 

0,9 för takytor, 0,8 för asfalterade ytor, 0,7 för berg i dagen och 0,1 för gräsytor. 

Beräknade dagvattenflöden för planområdet vid återkomsttiderna 2 och 10 år presenteras 

i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Befintliga flöden från planområdet beräknade med rationella metoden visas i tabellen. 

 

Total area  
(ha) 

Deltagande yta 
(ha) 

Flöde vid dim. 
regn 2 år 

(l/s) 

Flöde vid dim. 
regn 10 år 

(l/s) 

Planområdet 10,6 2,6 345 590 

 
 

Den totala årsmedelavrinningen från detaljplaneområdet har modellerats i dagvatten- och 

recipientmodellen StormTac och uppgår till ca 1,2 l/s.  
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3.2 Föroreningar i dagvatten 

De främsta källorna till föroreningar i dagvatten inom planområdet bedöms komma från 

trafik och parkeringsytor. Det är trafikmängden som primärt avgör en parkeringsytas och 

vägs föroreningsbelastning. Därtill påverkar även årstiden, fordonshastighet och ytans 

vindexponering. Föroreningarna genereras genom slitage och vittring av asfalterade ytor, 

bromsar och däck, rester och spill från förbränning samt salt och sand från driftåtgärder. 

Föroreningarna ansamlas på asfaltsytorna och följer med dagvattnet när det avrinner från 

ytorna. Förutom föroreningar orsakade av den normala trafikintensiteten kan det föreligga 

en risk för utsläpp i samband med olyckor. 

Det finns ingen känd befintlig rening av dagvatten inom planområdet. 

3.2.1 Modellerade föroreningsmängder och halter  

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (v20.2.2) har använts för att beräkna 

föroreningsbelastning från planområdet. Årsmedelnederbörden 790 mm/år har använts 

vid beräkningar av föroreningsbelastning. Detta är baserat på normalvärdet av uppmätt 

nederbörd mellan 1967 – 2020 vid SMHI:s mätstation närmast området (station: 

”Nordkoster”; klimatnummer: 8154) multiplicerat med en korrigerande faktor (1,26) för 

mätfel (enligt Dahlström, 2006). Föroreningsbelastningen baseras på ett flertal studier för 

olika typer av markanvändningsområden där flödesproportionella föroreningsmätningar 

genomförts. De ytor som finns i StormTac är dock schablonytor med egenskaper som 

kan skilja sig mot det aktuella området. Exempelvis är schablonvärdena baserade på att 

området utgörs av åretruntbebyggelse medan det kanske är mer realistiskt att anta att 

delar av bebyggelsen utgörs av fritidsbebyggelse. Modelleringen används för att kunna 

göra en bedömning av föroreningsalstringen före och efter exploatering men innehåller 

flera osäkra parametrar och skall därför betraktas med försiktighet. 

Som indata till modelleringen har ytorna inom planområdet mätts ut uppdelat på takyta 

(ca 0,3 ha), lokalgata (ca 0,8 ha), gräsyta (ca 8,7 ha) och berg (ca 0,9 ha). Resultatet från 

StormTac-modelleringen visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Modellerade befintliga mängder (kg/år) och föroreningshalter (ug/l) från planområdet. 
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Mängder 
(kg/år)   

4,2 44 0,1 0,4 0,7 0,007 0,09 0,07 0,0007 960 7,8 

Halter 
(ug/l) 

110 1 200 2,7 11 19 0,2 2,4 1,9 0,02 26 000 220 

* suspenderat material 
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3.3 Lågpunktskartering 

En övergripande lågpunktskartering har utförts för området i verktyget Scalgo Live.  

Verktyget ger en tidsoberoende bild av var vattnet ställer sig vid stora regnmängder och 

ger också en bild av vilka flödesvägar vattnet tar. Programmet tar dock inte någon hänsyn 

till dagvattensystemet, som vid dessa förhållanden anses vara helt fyllt. Karteringen har 

gjorts för befintliga markhöjder och i Figur 6 visas en översikt. Mörkblå linjer avser 

modellerade flödesvägar via vilka vattnet rinner vid ett skyfall, och blå markeringar avser 

instängda områden.  

Planområdet kan delas upp i två huvudsakliga avrinningsområden, östra och västra, se 

rödstreckad linje i Figur 6. Det västra området omfattar ca 6 ha och det östra ca 17 ha. 

Modelleringen visar att vattnet vid stora regnmängder rinner över tomtmark i nord-sydlig 

riktning mot Yttre Dynekilen. Det finns dock inte någon tydlig avrinningsväg, längs vilken 

vattnet avleds. På flera ställen inom planområdet går lågstråken intill befintlig bebyggelse. 

Detta innebär en ökad risk för skada på bebyggelse vid stora regnmängder. Det finns 

dock inga tydliga instängda områden vilket är positivt. 

 

Figur 6. Klipp från Scalgo Live. Rödstreckad linje=avrinningsområdesgräns, grönstreckad 
linje=ungefärlig planområdesgräns. 

Instängt 
område 

Exempel på 
flödesväg som går 

nära bef. bebyggelse 

Exempel på 
flödesväg som går 

nära bef. bebyggelse 
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4 Framtida dagvattenhantering 

I kommande stycken beskrivs framtida förutsättningar relaterade till dagvattenhantering 

med avseende på planförslaget och ett förslag för hur dagvattenhanteringen kan ske efter 

exploatering redovisas. 

4.1 Framtida dagvattenflöden 

Som tidigare nämnts skall dimensioneringen av nya dagvattensystem inom gles bostads-

bebyggelse dimensioneras för ett 2- respektive ett 10-årsregn utifrån beskrivning i 

Svenskt Vattens publikation P110. Vid beräkning av framtida flöden och dimensionering 

av nya dagvattensystem tas även hänsyn till prognostiserade klimatförändringar. Svenskt 

Vatten rekommenderar att säkerhetsfaktorn 1,25 används.  

I enlighet med Svenskt Vattens publikation P104 har intensiteten för regn med 2 och 

10 års återkomsttid beräknats, båda för varaktigheten 10 minuter, inkl. klimatfaktor: 

• 2 år, 10 min, inkl. klimatfaktor om 1,25: 168 l/s,ha 

• 10 år, 10 min, inkl. klimatfaktor om 1,25: 285 l/s,ha 

Avrinningskoefficienten (φ) har valts, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 till 

0,9 för takytor, 0,8 för asfalterade ytor, 0,7 för berg i dagen och 0,1 för gräsytor. Av Tabell 

4 framgår beräknade avrinnande flöden efter exploatering för planområdet.  

Tabell 4. Framtida flöden från planområdet beräknade med rationella metoden visas i tabellen. 

 

Total area  
(ha) 

Deltagande yta 
(ha) 

Flöde vid dim. 
regn 2 år 

(l/s) 

Flöde vid dim. 
regn 10 år 

(l/s) 

Takytor  0,7 0,6 105 175 

Lokalgator och parkering 0,9 0,7 110 195 

GC, natur (gräs o berg) 9,0 1,6 265 450 

Planområdet 10,6 2,9 480 820 

 

Flödet vid återkomsttiden 2 år ökar från ca 345 l/s till 480 l/s och vid återkomsttiden 10 år 

från ca 590 l/s till ca 820 l/s. Det orsakas till störst del av att klimatfaktorn ger ett 

intensivare regn, men också på grund av att den hårdgjorda ytan ökar med drygt 10 %. 

Den totala årsmedelavrinningen från detaljplaneområdet uppgår till ca 1,3 l/s. 

4.2 Erforderliga fördröjningsvolymer 

Kommunen har angett att det utbyggda dagvattennätet tagits fram utan att krav på 

fördröjning behöver ställas inom Stensviksområdet. Detta med anledning av att havet är 

recipient, och att utjämning därför bedömts vara overksam.  
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Redovisad genomräkning av dagvattensystemet (se Figur 5) visar att det generellt finns 

kapacitet att avleda ett regn med 2 års återkomsttid från planområdet inom fylld sektion, 

plus de 70 l/s som maximalt kan avledas från magasinet uppströms området. Det finns 

dock på vissa sträckor mindre strypningar i ledningssystemet, där kapaciteten bedöms 

understiga avrinnande dagvattenflöden från hela planområdet. I framtaget förslag, som 

beskrivs nedan, föreslås att dagvattnet, som avrinner från parkerings- och vägytor, 

omhändertas via ett dikessystem. Flödet från lokalgator och parkering har beräknats till 

ca 110 l/s vid ett 2-årsregn. Med hjälp av föreslaget dikessystem avlastas 

dagvattenledningssystemet med detta flöde, jämfört med dagsläget.  

Enligt beräkningarna sker det en kraftig kapacitetsminskning vid utloppet i havet. Där 

stryps kapaciteten från ca 750 l/s till ca 275 l/s. Enligt kartunderlaget utgörs den sista 

ledningssträckan av ca 15 m BTG 500 mm-ledning. Ledningen har betydligt mindre 

lutning än övrigt system, vilket medför kapacitetsminskningen. En översyn av trummans 

skick och nivåer föreslås och ev. kan sträckan behöva läggas om.  

Utöver ovan beskrivna åtgärder med ett dikessystem för avledning av väg- och 

parkeringsdagvatten, samt översyn av utloppet, bedöms inga ytterligare åtgärder 

behövas för att befintligt ledningssystem skall klara tillkommande belastning. 

4.3 Rening av dagvatten 

På samma sätt som befintliga föroreningsmängder har modellerats med hjälp av 

StormTac, har också framtida belastning modellerats utifrån planförslaget. I Tabell 5 

redovisas resultatet från modelleringen. Som indata till modelleringen har ytorna inom 

planområdet mätts ut uppdelat på takyta (ca 0,7 ha), lokalgata (ca 0,8 ha), parkering (ca 

0,1 ha), gräsyta (ca 8,0 ha), berg (ca 0,9 ha) och GC-väg (ca 0,2 ha). 

Tabell 5. Framtida modellerade mängder (kg/år) och föroreningshalter (ug/l) från planområdet.  
Rödmarkerade rutor innebär en ökning jämfört med befintlig situation, vita rutor markerar att värdet 
är oförändrat jämfört med befintlig situation. 

 Fo
sf

o
r 

K
vä

ve
 

B
ly

 

K
o

p
p

a
r 

Zi
n

k 

K
a

d
m

iu
m

 

K
ro

m
 

N
ic

ke
l 

K
vi

ck
-

si
lv

er
 

SS
* 

O
lja

 

Mängder 
(kg/år)   

4,6 49 0,12 0,5 0,8 0,009 0,11 0,09 0,0008 1 100 9,0 

Halter 
(ug/l) 

120 1 200 3,1 11 21 0,2 2,9 2,4 0,02 28 000 230 

* suspenderat material 

 

I Tabell 6 visas den procentuella förändringen avseende föroreningshalter och mängder. 
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Tabell 6. Procentuell förändring av halter och mängder, jämfört med befintlig situation. Positiva 
procentsatser visar på en ökning jämfört med befintlig situation. 
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Mängder   10 % 11 % 24 % 13 % 22 % 41 % 26 % 36 % 14 % 15 % 15 % 

Halter 9 % 0 % 15 % 0 % 11 % 28 % 21 % 26 % 5 % 8 % 5 % 

 

Planförslaget innebär att utgående halter ökar för samtliga modellerade ämnen med 

undantag för kväve och koppar. Mängden föroreningar som avrinner till recipienten på 

årsbasis ökar för samtliga modellerade ämnen. 

För att minska transporten av föroreningar från området till recipienten föreslås att rening 

sker av dagvatten som avrinner från vägar och parkeringsytor. Ett lämpligt sätt att rena 

dagvatten från de hårdgjorda ytorna inom området bedöms vara via svackdiken.  

Ett svackdike är ett grunt flackt dike som har renande egenskaper då föroreningspartiklar 

fastläggs i marken och via växtupptag. På grund av markens begränsade infiltrations-

kapacitet föreslås svackdikena att delvis utföras med makadamfyllning. På så vis 

förbättras också reningskapaciteten. 

I Tabell 7 redovisas schablonmässiga reningseffekter från dagvatten- och recipient-

modellen StormTac för svackdiken.  

Tabell 7. Schablonmässiga reningseffekter för svackdiken (StormTac, 2020-11-24) 

Svackdike 
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Reduktion 35 % 35 % 65 % 50 % 65 % 65 % 50 % 50 % 15 % 70 % 85 % 

 

I Tabell 8 har de schablonmässiga reningseffekterna från Tabell 7 applicerats på dag-

vattnet som avrinner från parkeringsytor och vägar inom planområdet.  

Tabell 8. Framtida modellerade föroreningshalter och mängder efter rening av parkerings- och 
vägdagvatten har jämförts med halter och mängder vid befintlig markanvändning. Gröna rutor avser 
en minskning jämfört med befintlig situation, röda rutor avser en ökning jämfört med befintlig 
situation och för vita rutor att värdet oförändrat. 

Efter rening 
av dagvatten  
från väg och  
parkeringar 
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Mängder 
(kg/år)   

4,3 45 0,1 0,4 0,7 0,008 0,09 0,08 0,0008 780 5,4 

Halter 
(ug/l) 

106 1 100 2,5 10 18 0,2 2,3 1,9 0,02 19 000 135 



   

 
 

 

14(20) 
 
RAPPORT 

2021-02-26 

 

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN STENSVIK (DEL 

AV KUNGBÄCK 1:38 M.FL.)  

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

JA p:\21330\13012187_stensvik_dagvattenutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\dagvattenutredning till dp stensvik.docx 
 

 

Av Tabell 8 framgår att utgående föroreningshalter i dagvattnet minskar, eller är 

oförändrade, för samtliga av de modellerade föroreningarna om dagvatten från 

parkeringsytor och vägar renas i svackdiken innan vidare avledning. För cirka hälften av 

modellerade föroreningar ökar mängden transporterade föroreningar till recipienten på 

årsbasis. Ökningen är dock marginell för samtliga modellerade föroreningar. Mängden 

kväve och fosfor har modellerats öka med ca 2,5 % jämfört med befintlig mängd som 

transporteras till recipienten. Mängden kvicksilver ökar med ca 5 % jämfört med det 

befintligt, och nickel respektive kadmium, ökar med ca 10 respektive ca 25 %. 

Kommunens krav på ett oljeindex om maximalt 5 mg/l underskrids vida. 

4.4 Skyfallshantering och höjdsättning av planområdet 

Höjdsättningen av området är mycket viktig med hänsyn till kraftiga skyfall som blivit allt 

mer vanligt förekommande. Som tidigare nämnts avvattnas ytor om ca 23 ha (17 ha + 6 

ha) via planområdet till Yttre Dynekilen. Stora delar av marken inom avrinningsområdet 

utgörs av berg i dagen och därtill lutar marken kraftigt. Vid ett intensivt skyfall innebär 

detta att mycket stora regnmängder avrinner via planområdet till recipienten, således 

behöver ytliga avledningsstråk till recipienten säkerställas. För att ge en uppfattning om 

vilka flöden som avrinner via planområdet vid ett 100-årsregn har rationella metoden 

använts. Beräkningar visas i Tabell 9.  

Tabell 9. Beräkningar 100-årsregn. Framtida scenario. 

 
väster öster 

 

Total area avr.område 5,8 17,3 ha 

Avr.koeff vid skyfall 0,9 0,9  

Tot. deltagande area 5,2 15,6 ha 

Regnintensitet  
(100 år, inkl. klimatfaktor 1,25) 

483 349 l/s,ha 

Beräknat flöde 100-årsregn 2 500 5 450 l/s 

 

För att säkert avleda ovan beräknade flöden vid ett skyfall till havet i söder föreslås att tre 

diken/stråk anläggs i nord-västlig riktning. Marken runt tillkommande byggnader skall 

anläggas med fall ut från byggnaden, för att säkra den från att skadas vid stora 

regnmängder. Marken behöver därtill ges en lutning mot dikena/svackorna, så att vattnet 

rinner bort från befintlig bebyggelse centralt i området. 

Ett förslag på nya diken/stråk och föreslagen marklutning framgår av Figur 7 och Figur 8, 

där resultatet från modelleringen av skyfallsvägar och lågpunkter lagts ihop med 

framtaget planförslag. Orange byggnader är planerade och grå är befintliga. 

.  
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Figur 7. Resultat från ytavrinningsmodellering har lagts ihop med planförslaget. Rödstreckade linjer 
avser förslag på placering av dike/stråk för skyfallsavrinning. 

Exempel på flödesväg 
som går nära/igenom 
planerad bebyggelse 
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Figur 8. Resultat från ytavrinningsmodellering har lagts ihop med planförslaget. 

De föreslagna stråken i Figur 7 och Figur 8 föreslås få dimensioner enligt Figur 9. Dikena 

har utformats med hjälp av beräkningar med Mannings formel (med Mannings tal 20).  

I den övre delen av bilden visas en sektion av planområdet i väst-östlig riktning. Uppe, till 

vänster i bild, syns den västra bergssluttningen in mot planområdet, samt diket utmed 

bergsfoten. I mitten visas diket som föreslås anläggas parallellt med vägen som går i 

nord-sydlig riktning. Detta dike har getts en så liten utbredning som möjligt på grund av 

platsbrist mellan fastighetsgränserna. 

Till höger i Figur 9 visas stråket som behövs för att avleda skyfallsvattnet från det östra 

området. Detta stråk behöver en väl tilltagen tvärsektion för att klara av att avleda vattnet 

vid ett skyfall. Ett förslag är att gångbanan sänks i förhållande till omgivande ytor, och att 

den vid ett skyfall fungerar som avledningsväg. Parallellt med gångbanan föreslås ett 

mindre dike för avledning av dagvatten vid mindre regnhändelser. 
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Figur 9. En sektion i öst-västlig riktning visas överst i figuren. Nertill i figuren visas resp. dike i större 
skala. Diket utmed vägbanan, i mitten i den nedre bilden, föreslås delvis förses med makadam-
fyllning, för att förutom kapacitet att avleda skyfall, även rena avrinnande dagvatten. 

4.5 Sammanfattning – förslaget dagvattensystem 

Föreslaget dagvattensystem framgår av Bilaga 2.  

4.5.1 Dagvatten från parkerings- och vägytor  

Som beskrivits tidigare är svackdiken en effektiv reningsmetod för rening av dagvatten 

som avrinner från parkeringsytor och vägar. Intill planerad parkering finns det möjlighet 

att anlägga ett svackdike med uppsamlande och renande funktion. Parkeringsytan 

behöver skevas mot diket för att åstadkomma naturlig avrinning mot diket. Svackdiket 

utmed parkeringsytan kan anslutas till det befintliga diket utmed bergsslänten eller till 

intilliggande dagvattenledningssystem. Anslutning till diket rekommenderas. Svackdiket 

utmed parkeringen bör delvis utföras med makadamfyllning och med en perforerad 

dräneringsledning i botten. Detta eftersom marken har en mycket begränsad infiltrations-

förmåga. Makadam har därtill reningsförbättrande egenskaper då partikelbundna 

föroreningar fastläggs på makadamen. 

På samma sätt som för parkeringsytan föreslås svackdike/makadamdiken utmed 

vägbanorna. Det råder på flera ställen platsbrist mellan fastighetsgräns och befintlig 

vägbana vilket kan orsaka problem i anläggningsskedet. Svackdiket i nord-sydlig riktning, 

utmed Stensviksvägen, har föreslagits få en bredd om ca 1 m i marknivå. I anläggnings-

skedet bedöms det vara tillräckligt att ha tillgänglig mark om 0,1 m på ”bortsidan” av diket 

sett från vägen. På så vis kan diket anläggas från vägen och det finns viss, om än liten, 

marginal. Mellan svackdiket och vägen bör en stödremsa om ca 0,1 m anläggas. 

I kartunderlaget från kommunen framgår på vissa ställen kupolsilar som sannolikt tar in 

dagvatten från befintliga diken till det kommunala dagvattenledningssystemet.  
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Det behöver säkerställas att sådana kupolsilar inte tar in trafikdagvatten i 

ledningssystemet, då vägdagvatten behöver avledas i dike för att erhålla erforderlig 

rening. Befintliga diken inom planområdet får inte läggas igen utan att nya rinnvägar 

säkras. 

4.5.2 Dagvatten från befintliga och tillkommande fastigheter  

Dag- och dränvatten från de tillkommande tomterna föreslås anslutas till det kommunala 

ledningssystemet för dagvatten. 

4.5.3 Avledning av skyfall  

Tre stråk i nord-sydlig riktning föreslås för avledning av skyfall. Stråken behöver placeras 

dels i områdets ytterkanter för att säkerställa att avrinnande vatten från omkringliggande 

bergspartier inte rinner in i planområdet, och dels centralt i området för att säkerställa att 

skyfallsvattnet inte rinner mot befintlig eller tillkommande bebyggelse. Förslaget är 

noggrannare beskrivet under avsnitt 4.4. 

4.5.4 Släckvattenhantering  

Vid händelse av brand finns risk att större mängder släckvatten, innehållande brandskum 

och andra släckningsprodukter, rinner via dagvattensystemet ut i recipienten. Sådana 

produkter kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och måste således förhindras 

från att nå närliggande recipienter. Eftersom området har en kraftig lutning mot havet, 

samt att det inte finns någon uppsamlande dagvattenanläggning, bedöms möjligheten till 

uppsamling av släckvatten vara begränsad. Ett alternativ är att det befintliga dagvatten-

utloppet till recipienten kompletteras med en avstängningsanordning. På så sätt kan 

släckvattnet samlas upp i ledningssystemet och sedan pumpas ur. På grund av 

markytans relativt kraftiga lutning är dock volymen som åstadkoms i ledningssystemet 

begränsad. Detta eftersom släckvattnet kommer att tryckas upp ur lågt belägna brunnar, 

när trycklinjen når tillräckligt högt i systemet.  
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5 Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten  

Ytvattens tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv med avseende på ekologisk 

status och på kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskraven för ytvatten ska fastställas så att 

tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras, det så kallade icke-försämringskravet. 

Det innebär att ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras även om det inte leder till att 

statusen försämras med avseende på den sammanvägda statusen. Miljökvalitets-

normerna (MKN) för vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet. 

De kvalitetsfaktorer för bedömning av ekologisk och kemisk status som kan komma att 

kopplas till påverkan från dagvatten från detaljplaneområdet, är främst fysikalisk-kemiska 

faktorer och prioriterade ämnen. För bedömning av ekologisk status ingår parametrarna 

näringsämnen och särskilda förorenande ämnen i kvalitetsfaktorn fysikalisk-kemiska 

faktorer. Gällande kustvatten är både kväve- och fosforparametrar som undersöks, trots 

att det är kväve som är det begränsande ämnet för tillväxten av växtplankton i havet. 

Enligt utförd StormTac-modellering minskar utgående halter kväve och fosfor till 

recipienten med föreslagen rening. Mängden kväve och fosfor har efter exploatering 

modellerats öka med ca 2,5 %, vilket bedöms ligga inom felmarginalen för modelleringen. 

Således bedöms planerad exploatering inte påverka möjligheten att följa MKN för 

vattenförekomsten avseende näringsämnen.  

Samtliga modellerade utgående halter från planområdet bedöms minska eller vara 

oförändrade jämfört med befintliga halter. Detta under förutsättning att rening av väg- och 

parkeringsdagvatten sker i svackdike eller motsvarande.  

Merparten av mängden modellerade tungmetaller visar på en oförändrad, eller marginellt 

högre transport, till recipienten. Nickel och kadmium är de två tungmetaller som 

modelleringen visat att transporterad mängd ökar med 10 resp. 25 %. 

Avseende kadmium är gränsvärdet för att uppnå god kemisk ytvattenstatus 0,2 μg/l 

(årsmedelvärde) enligt HVMFS 2019:252. Utgående halt från planområdet med 

föreslagen rening har modellerats till 0,2 μg/l. Halten bedöms således ligga i linje med 

vad som accepteras för att uppnå god kemisk status. Avseende nickel är den 

modellerade halten 1,9 μg/l vilket är att jämföra med 8,6 μg/l som är gränsvärdet för att 

uppnå god kemisk ytvattenstatus enligt HVMFS 2019:25. Halten från planområdet 

bedöms alltså vida underskrida gränsen för att uppnå god status i recipienten. Därtill 

utgör planområdets årsmedelflöde till recipienten ca 0,4 % av det totala flödet i 

recipienten. De ökade mängderna kadmium och nickel från planområdet bedöms därför 

ha en mycket, mycket liten påverkan på recipienthalten.  

Utifrån ovan bedöms exploateringen enskilt inte negativt påverka halterna bly, koppar, 

zink, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans eller olja i Yttre Dynekilen. Således 

bedöms detaljplanen inte heller enskilt påverka möjligheten att följa MKN för 

vattenförekomsten.  

 
2https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249
/HVMFS%202019-25-ev.pdf 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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6 Viktiga aspekter till det fortsatta planarbetet 

• Skyfallshantering – säkerställande av stråk för skyfallshantering i plankartan 

• Dagvattenrening – säkerställande av plats för vägdiken (i form av 

svackdiken/makadamdiken) i plankartan. Det behöver säkerställas att befintliga 

kupolsilar inte tar in vägdagvattnen ledningssystemet 

• Befintligt ledningssystem – översyn av utloppsledningen, ca 15 m BTG 500 mm. 

Ev. erfordras omläggning 

• Släckvattenhantering – se över möjligheten till att installera en avstängnings-

anordning vid dagvattenutloppet för att möjliggöra för uppsamling av släckvatten i 

ledningssystemet 

• Hasselsnok – i detaljprojekteringsskedet behöver säkerställas att åtgärder för 

avledning av dagvatten inte kommer i konflikt med de åtgärder som framtagits för 

att gynna hasselsnoken. I denna utredning bedöms det finnas goda möjligheter 

att hitta lämpliga ytor för båda syften 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0290 

KS § 87 Ändring av plan- och bygglovstaxan för 
solceller på tak eller fasad 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att 
stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som 
i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-03-24 § 43 att uppdra till miljö- och 
byggförvaltningen att ta fram förslag på att plan- och bygglovstaxan för solceller 
på tak eller fasad halveras. 

Syftet med ändringen i taxan är att stimulera solcellsutbyggnad. 

I gällande taxa för plan- och bygglovs verksamheten finns taxeposter för solceller i 
följande punkter: 

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

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

Planenligt 5 900 kr 

A 1.59 Avviker från 
detaljplan 

7 900 kr 

A 1.60 Utanför 
planlagt 
område 

5 900 kr 

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

A 2.73 Solceller på tak 
eller fasad 

Planenligt 5 310 kr 

A 2.74 Avviker från 
detaljplan 

7 670 kr 

10



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Förvaltningens förslag är att i den inledande texten till taxan lägga till följande 
formulering: 

”För att stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de 
ärenden som i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Vid omarbetning av hela taxan till 2023 kan detta även justeras i taxetabellerna 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-21 § 71 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 
att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att 
stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som 
i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD), Bengt Bivrin (MP) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

 KS/2022-0290 

KSau § 125 Ändring av plan- och bygglovstaxan för 
solceller på tak eller fasad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 
att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att 
stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som 
i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-03-24 § 43 att uppdra till miljö- och 
byggförvaltningen att ta fram förslag på att plan- och bygglovstaxan för solceller 
på tak eller fasad halveras. 

Syftet med ändringen i taxan är att stimulera solcellsutbyggnad. 

I gällande taxa för plan- och bygglovs verksamheten finns taxeposter för solceller i 
följande punkter: 

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

  

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

Planenligt 5 900 kr 

A 1.59   Avviker från 
detaljplan 

7 900 kr 

A 1.60   Utanför planlagt 
område 

5 900 kr 

  

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

  

A 2.73 Solceller på tak 
eller fasad 

Planenligt 5 310 kr 

A 2.74   Avviker från 
detaljplan 

7 670 kr 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

  

Förvaltningens förslag är att i den inledande texten till taxan lägga till följande 
formulering: 

”För att stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de 
ärenden som i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Vid omarbetning av hela taxan till 2023 kan detta även justeras i taxetabellerna 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-21 § 71 

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

att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att stimulera 
solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som i denna 
taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Beslutet skickas till 
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (68) 
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 Ärende: MBN-2022-630 

MBN § 71 Förslag till ändring av plan- och 
bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad 

Miljö- och byggnämndens beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att stimulera 
solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som i denna 
taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-03-24 § 43 att uppdra till miljö- och 
byggförvaltningen att ta fram förslag på att plan- och bygglovstaxan för solceller 
på tak eller fasad halveras. 

Syftet med ändringen i taxan är att stimulera solcellsutbyggnad. 

I gällande taxa för plan- och bygglovs verksamheten finns taxeposter för solceller i 
följande punkter: 

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader 

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

Planenligt 5 900 kr 

A 1.59  Avviker från 
detaljplan 

7 900 kr 

A 1.60  Utanför 
planlagt 
område 

5 900 kr 

 

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

A 2.73 Solceller på 
tak eller fasad 

Planenligt 5 310 kr 

A 2.74  Avviker från 
detaljplan 

7 670 kr 
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Förvaltningens förslag är att i den inledande texten till taxan lägga till följande 
formulering:  

”För att stimulera solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de 
ärenden som i denna taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Vid omarbetning av hela taxan till 2023 kan detta även justeras i taxetabellerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-08 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att göra följande tillägg i gällande plan- och bygglovstaxa: ”För att stimulera 
solcellsutbyggnad halveras taxan för bygglovsprövning i de ärenden som i denna 
taxa återfinns i punkterna A 1.58-60 samt A 2.73-74.” 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
  



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0284 

KS § 90 Avfallsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 1 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31, av renhållningschef Lars Strandberg 
Förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar 
Tekniska nämndens beslut  2022-04-19 § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-04 § 110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Beslutet skickas till 
Diariet

11



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-04  
   

 
   

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

 KS/2022-0284 

KSau § 110 Avfallsföreskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 1 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-31, av renhållningschef Lars Strandberg 
Förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar 
Tekniska nämndens beslut  2022-04-19 § 30 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
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 TN/2021-0449 

TN § 30 Avfallsföreskrifter 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Strömstads kommuns 
avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 12-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 
1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förslag till nya avfallsföreskrifter för Strömstads kommun, 
2022-03-31, renhållningschef Lars Strandberg 
Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar efter ändring i §§ 13-14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar att § 12 
ändras från "Uppehåll i avfallshämtning är möjlig och ska meddelas tekniska 
nämnden." till "Uppehåll i avfallshämtning är möjlig och ska meddelas 
renhållningsavdelningen." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Ronnie Brorssons 
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag med Ronnie Brorssons tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och byggnämnden 
Akten 
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-31 Ärende: TN/2021-0449 
Renhållningsavdelningen   
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 Tekniska nämnden 

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Strömstads kommun 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att anta förslag till Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande 
sorteringsanvisningar  

Sammanfattning av ärendet 
Nytt förslag till avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar har tagits 
fram av tekniska förvaltningen efter beaktande av inkomna yttranden.  

Det tidigare förslaget har kungjorts på kommunens hemsida och har sänts på 
remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, miljö- och byggnadsnämnden 
Strömstads kommun,  Rambo AB och Uddevalla kommun.  

Miljö- och byggförvaltningen har lämnat synpunkter i de delar som berör deras 
ansvar vilka har beaktats i det nya förslaget. Avfallsföreskrifterna med tillhörande 
sorteringsanvisningar har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. 

Avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar ska börja gälla från 1 
augusti 2022. 

Ärendet 
Avfallsföreskrifterna har fått ett annat upplägg mot nuvarande version syftet är 
att den skall likna många andra kommuners föreskrifter. 

Inget i det nya förslaget Avfallsföreskrifterna avviker från det som gäller för avfall 
som är under kommunalt ansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.  

Avfall under kommunalt ansvar är avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.  

Observera att sorteringsanvisningarna tillhör föreskriften. För att underlätta så 
listas här de huvudsakliga förändringarna jämfört med nu gällande 
renhållningsföreskrifter: 

Ett standardabonnemang kommer att ha hämtning varannan vecka, ett 140-liters 
kärl för matavfall och ett 140-liters kärl för restavfall. Tidigare har många 
framförallt sommartid haft hämtning varje vecka.  

Det blir obligatoriskt med utsortering av matavfall. Succesivt under två år kommer 
kärl för matavfall att delas ut. Det blir obligatoriskt först när hushållet eller 
verksamheten fått sitt kärl.  
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Kompostering ska enligt förslaget anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. I 
nuvarande godkänns kompost för enbostadshus av tekniska förvaltningen och 
kompostering i flerfamiljshus kräver tillstånd. 

Uppehåll i avfallshämtning föreslås att det ska meddelas till tekniska nämnden 
och kan vara mellan 6 månader upp till maximalt två år. Sedan ska ansökan om 
total befrielse göras till tekniska nämnden som kan vara upp till maximalt fem år. I 
nuvarande ska detta meddelas och saknar maximal tid. 

När det gäller utsträckt intervall och uppehåll för slamtömning så är det precis 
som tidigare miljö- och byggnadsnämnden som föreslås ge sådant medgivande. 
Observera att det skiljer sig från uppehåll i avfallshämtning. En skillnad är att 
några specifika kriterier inte längre finns med i förslaget. Däremot så föreslås det 
att de gäller tills vidare men upphör att gälla vid ägarbyte eller om förhållandena 
ändras. 

Gällande eget omhändertagande av slam är förhoppningen att det är er 
heltäckande och flera begrepp har bytts ut.  Nu inkluderas även filtermaterial från 
fosforfällor, urin och latrin, avfall från torrtoaletter och sluten tank. Eget 
omhändertagande kan tillåtas efter ansökan till miljö-och byggnadsnämnden. I 
ansökan ska fastighetsinnehavaren visa hur behandling och spridning ska ske och 
villkor kommer att meddelas. Fastighetsinnehavaren kan efter ansökan till miljö- 
och byggnadsnämnden även ges tillstånd att låta angiven leverantör av nytt 
filtermaterial omhänderta använt filtermaterial. 

Avtal med annan part som till exempel en jordbrukare, för hämtning av slam, 
filtermaterial i fosforfällor, urin och latrin inklusive avfall från torrtoaletter och 
sluten tank och vidare spridning på annan fastighet än där det uppstod, är möjligt 
och ingår då som en del av ansökan. Beslutade undantag om eget 
omhändertagande gäller tills vidare men upphör om fastigheten byter ägare eller 
förhållandena ändras. 

Hämtningsområden har förändrats, från de två områdena ”tätort” och 
”landsbygd” till ”öar utan fast landförbindelse” och ”övriga områden inklusive 
Kosteröarna”.  

 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:  

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

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv som varit avgörande för den föreslagna förändringen. 
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Folkhälsoperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Nya föreskrifter är uppdaterade så de är samstämmiga med de förändringar som 
gjorts i miljöbalken. 

Miljöperspektiv 
Färre rutter och utsortering av matavfall är två viktiga föreslagna förbättringar 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förslag till nya avfallsföreskrifter för Strömstads kommun, 2022-
03-31, renhållningschef Lars Strandberg 
Strömstads kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvisningar 
  

Lars Strandberg 
renhållningschef 
0526 - 195 46 
lars.strandberg@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
förvaltningschef 
0526 - 191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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 §1 Inledande bestämmelser 
Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen 
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa avfallsföreskrifter för Strömstads kommun. 

§2 Definitioner 
 Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här.  

Föreskriften gäller för avfall som är under kommunalt  ansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, om inget 
annat anges i paragrafen. Avfall  under kommunalt ansvar  är avfall från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.  
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Definitionen för  kommunalt avfall är densamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken med undantag för vad som 
anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. 

 

a. Med grovavfall avses avfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör 
att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller kärl. 

b. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall enligt definitionen i 1 
kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av 
trädgård vid bostadshus och från andra källor som till art och sammansättning liknar sådant 
avfall. 

c. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en 
avfallskod markerad med en asterisk (*). 

d. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

e. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningen 
1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

f. Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande som skulle 
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som omfattas  av kommunalt  ansvar. I 
begreppet matavfall avfall ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom 
mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 
Förutom detta ingår även också skal, ben och liknande visserligen inte mat men ändå intimt 
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel 
enligt punkten (e) ovan. 

g. Med restavfall avses utsorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, el-avfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållens kärl- och säckavfall. 

h. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses 
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 
 

 

1. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

2. Med nyttjanderättsinnehavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

3. Med behållare avses kärl, container, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för 
uppsamling av avfall. 

4. Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk 
och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till avfall.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. 
miljöbalken och till avfallsförordningen. 
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§3 Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn, och 
information 
 Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till avfallsverksamheten om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. Tekniska nämnden har verksamhetsansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken för hanteringen av 
avfall, med särskilt ansvar för att avfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. Vid planering av verksamheten ska avfallshierarkin gälla som prioritetsordning 
och cirkulära flöden ska prioriteras. Avfallshierarkin ger att i första hand ska uppkomsten av avfall 
förebyggas. Det avfall som uppstår ska därefter sorteras för återanvändning, materialanvändning eller 
energiutvinning i nämnd ordning, i sista hand deponering. 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsföreskrifter och avfallstaxa.  

Yrkesmässig hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av avfallsverksamheten 
eller den som kommunen anlitar eller auktoriserat för ändamålet. 

 Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelande med stöd av 
miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden som tar ut en avgift för detta. 

§4 Betalning och information 
 Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och enligt de föreskrifter som kommunen antagit med stöd av 27kap. 4 § 
miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för fastigheten teckna behövligt abonnemang.  

 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare är skyldiga att informera den eller dem som bor på 
eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

§5 Sortering av avfall  
Återanvändningsbara saker kan lämnas till återvinningscentralens återbruk eller annan second-
handverksamhet. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut de avfallsslag som beskrivs i bilaga 1 
och hålla det skilt från annat avfall. 

Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som 
ska sorteras ut enligt denna föreskrift inklusive sorteringsbilaga. 

§6 Hämtningsområde 
Kommuner utgörs av två hämtningsområden.  

Hämtningsområde 1. Omfattar hela kommuner utom öar som saknar fast landförbindelse, med undantag 
för Nord- och Sydkoster som ingår i hämtningsområde 1.  

Hämtningsområde 2. Omfattar övriga öar som saknar fast landförbindelse. 
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§7 Abonnemangsformer 
Hämtningsområde 1 

Varje fastighet får i normalfallet ett 140-liters kärl för sitt matavfall och ett 140-liters kärl för restavfall.  

Hämtningsområde 2 

Varje fastighet får en anvisad plats med gemensam behållare för att lämna avfall, på ö eller fastland.  

§8 Hämtningsintervall 
 

Hämtningsområde 1. En- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter 

1. Matavfall och restavfall hämtas varannan vecka hela året. 
 

2. Matavfall och restavfall hämtas varannan vecka under mars till oktober, gäller fritidshus. Vid 
behov av enstaka hämtning  kan det beställas upp till två gånger per år. Hämtning sker då vid 
nästkommande ordinarie hämtningsrunda i området. 
 

3. Restavfall hämtas var fjärde vecka och matavfall varannan vecka hela året, detta erbjuds endast 
en- och tvåbostadshus. 
 

Samtliga här ovanstående hämtningsintervall kan beställas utan hämtning av matavfall under 
förutsättning att kompostering av matavfall sker på den egna fastigheten. Anmälan om kompost ska ske 
till miljö- och byggnämnden. Om kommunen konstaterar att matavfall, trots lämnade uppgifter om att 
kompostering sker, lämnas i behållaren för restavfall så medges inte längre abonnemangsformen där 
hämtning sker var fjärde vecka.  

Tre närliggande fastigheter kan dela på kärl för restavfall och matavfall. Detta gäller under förutsättning 
att kärlen räcker till vikt- och volymmässigt. 

Flerbostadshus och samfälligheter kan vid behov få hämtning upp till två gånger per vecka av restavfall 
och matavfall. Verksamheter kan få hämtning upp till tre gånger per vecka. 

Vid säsongsmässig verksamhet hämtas matavfall och restavfall minst varannan vecka under den 
tidsperiod som överenskommits mellan avfallsverksamheten och verksamheten.  

Samfällighetsföreningar kan nyttja gemensamt sophus eller vara en del i gemensamma kärl för flera 
fastigheter. Fakturering sker till föreningen. Storlek på kärl sker i samråd med avfallsansverksamheten. 
Möjlighet till ovanstående finns även för fastigheter som inte ingår i en förening.  

 

Hämtningsområde 2, En- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter 

1. Gemensam uppsamlingsplats för avfall på ön, inklusive matavfall. 
 

2. Gemensam uppsamlingsplats för avfall på fastland, inklusive matavfall. 
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§9 Eget omhändertagande av matavfall 
Matavfall kan komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av matavfall ska ske i skadedjurssäker 
anordning och utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Kompostering ska anmälas till miljö- och 
byggnämnden, anmälan medför en avgift för handläggning.  

§10 Eget omhändertagande av trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten där den uppstod utan särskilt anmälan.  Torrt 
trädgårdsavfall får även eldas, dock inte inom detaljplanelagda områden. Råder eldningsförbud får inte 
heller trädgårdsavfall eldas. Omhändertagandet ska ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. 

§11 Kontroll av källsortering 
Avfallsverksamheten kan komma att kontrollera sorteringen av avfall vid hämtning. Vid felsortering 
uppmärksammas abonnenten på detta och uppmanas rätta till innan tömning kan göras. En avgift vid 
felsortering kan påföras. 

§12 Uppehåll i avfallshämtning 
Uppehåll i avfallshämtning är möjlig och ska meddelas renhållningsavdelningen tekniska nämnden. 
Förutsättningen är att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande period om minst 6 månader. 
När det gäller abonnemang som endast innebär hämtning under sommarhalvåret medges uppehåll om 
fastigheten är outnyttjad under minst hela sommarhalvårets hämtningsperiod.  

Med outnyttjad fastighet menas fastighet som inte bebos alls och tillsynsbesök får inte genera avfall.  

Uppehåll kan förlängas till maximalt två år.  

§13 Utsträckt intervall gällande hämtning av avfall, 
anmälan 
Hämtning av restavfall fyra gånger per år är möjligt efter ansökan till renhållningsavdelningen miljö- och 
byggnämnden, en förutsättning är att matavfall komposteras. Prövning av ansökan medför en avgift för 
handläggning.  

§14 Total befrielse från hämtning av avfall, ansökan 
Uppstår inget avfall på fastigheten kan ansökan om total befrielse ske hos renhållningsavdelningen miljö- 
och byggnämnden. Prövning av ansökan medför en avgift för handläggning. Tillståndet ges som längst fem 
år i taget och upphör att gälla vid ägarbyte eller när förhållandena ändras. Kommunens 
återvinningscentral får inte användas för avfall från fastigheten om total befrielse har medgivits. och 
miljöavgiften ska inte betalas. 
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§15 Behållare, plats och hämtningsväg 
Kärl och i förekommande fall container tillhandhålls av avfallsverksamheten. Kompostbehållare, 
bottentömmande behållare, slamavskiljare, fettavskiljare och liknande köps in, installeras och underhålls 
av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 
anläggning. Alla typer av kärl och behållare ska placeras så de enkelt kan hämtas med den utrustning som 
nyttjas av avfallsverksamheten. Behållare får inte fyllas mer än att de lätt kan stängas. De får inte heller 
vara så tunga att det blir svårigheter att flytta dem.  Dragvägens egenskaper påverkar hur tungt kärlet får 
vara. Avfallsverksamheten ska ha tillträde till de utrymmen där arbetet ska utföras, nycklar, koder och 
liknande ska lämnas till avfallsverksamheten. 

Materialet på väggar och golv ska vara lätta att rengöra, de ska kunna spolas med vatten och vara 
försedda med golvbrunn. I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen ska soprum, där 
matavfall förvaras, vara kylda eller ha utrustning för att förhindra lukt. 

Behållare för avfall ska placeras vid för hämtningsfordon farbar väg. Farbar väg ska vara snöröjd och 
halkbekämpad samt vid behov ska det finnas vändmöjligheter. Framkomligheten bedöms av 
avfallsverksamheten och om framkomlighet inte är möjlig ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren själv forsla avfallet till anordnad plats som överenskommits med 
avfallsverksamheten och som uppfyller kraven på farbar väg. Tekniska nämnden kan också anvisa en plats 
för avfallskärl där sådant behov föreligger. Vid hämtning med båt ska angöringsplatsen hållas i sådant 
skick att risk för skada på personal och utrustning inte uppstår. Även här bedöms platsens skick av 
avfallsverksamheten. 

§16 Särskilt om fettavskiljare 
Regelbunden tömning av fettavskiljare ska ske för att upprätthålla god funktion, dock minst två gånger 
per år eller enligt tekniska nämndens beslut och anvisningar. Fastighetsägaren är den som är ytterst 
ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad när behov finns och för att se till att den kontrolleras, 
underhålls och töms. Fettavskiljare ska finnas installerad om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga 
mängder av slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar, fett eller andra ämnen som 
avskiljs vid spillvattnets avkylning. Köksavfallskvarnar får inte anslutas till Strömstads kommunala 
spillvattennät. 

§17 Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Hämtning av avloppsfraktioner ska utföras av kommunen eller entreprenör som kommunen har utsett.  

Slamavskiljare 

Slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska slamtömmas minst en gång per år, slamavskiljare utan 
ansluten vattentoalett ska slamtömmas minst en gång vartannat år om inte tillståndet för anläggningen 
anger annat.  
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Sluten tank  

Fastighetsinnehavaren beställer tömning av sluten tank när behov uppstår. 

Fosforfälla 

Filterbyte ska ske vid behov och enligt beslutet för anläggningen.  

Minireningsverk 

Slamtömning ska ske minst en gång per år om tillståndet för anläggningen inte anger något annat. 

Latrin 

Fastighetsinnehavaren beställer hämtning när behov uppstår. 

Urin  

Fastighetsinnehavaren beställer hämtning när behov uppstår.  

§18 Eget omhändertagande av avloppsfraktioner 
Eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfällor, urin och latrin, inklusive avfall från 
torrtoaletter och sluten tank kan tillåtas efter ansökan till miljö-och byggnämnden. I ansökan ska 
fastighetsinnehavaren visa hur behandling och spridning ska ske. Prövning av ansökan medför en avgift 
för handläggning. 

Beslutade om eget omhändertagande gäller tills vidare om inte annat anges i beslutet, det upphör dock 
om fastigheten byter ägare. 

Beslut ska meddelas till kommunen eller till av kommunen utsedd entreprenör för slamhämtning. 

 

§19 Utsträckt intervall gällande hämtning av slam 
Längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning kan, efter anmälan till 
miljö- och byggnämnden, ges under förutsättning att avloppsanläggningen har stadigvarande lägre 
belastning än vad den är dimensionerad för. Anmälan medför en avgift för handläggning. 

Utsträckt hämtningsintervall upphör om fastigheten byter ägare eller om förhållandena ändras.  

Medgivande ska meddelas till kommunen eller till av kommunen utsedd entreprenör för slamhämtning. 

 

§20 Uppehåll gällande tömning och hämtning 
Uppehåll i ordinarie slamtömning och hämtning av avfall från avloppsanläggningar kan ges efter anmälan 
till miljö- och byggnämnden. En förutsättning är att fastighetens avloppsanläggning inte kommer att 
användas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Anmälan medför en avgift för 
handläggning. Uppehåll i slamtömning tidsbegränsas och upphör om fastigheten byter ägare eller om 
förhållandena ändras.  
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Medgivande ska meddelas till kommunen eller till av kommunen utsedd entreprenör för slamhämtning. 

 

§21 Avstånd och hämtningsförhållanden 
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar inklusive anläggning som kräver byte av 
filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från 
anläggningen. 

Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar ska avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
anslutning för tömning inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Vid avstånd därutöver 
och upp till 50 meter medför det extra avgift enligt kommunens avfallstaxa. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter.   

Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för fordonet och avloppsanläggning, sughöjd över 5 
meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning eller specialtransport såsom 
traktor, båt eller liknande för att kunna utföra tömningen så medför det extra avgift enligt kommunens 
avfallstaxa. 

Lock eller manlucka ska på tömningsdagen vara frilagd från jord, snö eller annan övertäckning. Lock eller 
manlucka får vid tömningstillfället vara stängd med sprint under förutsättning att den är lätt att öppna för 
hämtningspersonal. Vid nyanläggning ska anordningen utformas så att den kan öppnas av en person och 
väga högst 15 kg. I särskilda fall kan andra lösningar behövas och det ska då ske i samråd med tekniska 
nämnden. Alla anordningar med vikt därutöver medför extra avgift enligt kommunens avfallstaxa. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för ett hämtningsfordon 
med den funktion som krävs, den kan vara fordon med kran och då ska utrymme på höjden för detta 
finnas.  

§22 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
Dessa avfallsföreskrifter träder i kraft från och med 2022-08-01 då renhållningsföreskrift från 2009-10-29 
upphör att gälla. 

Det är obligatorisk utsortering av matavfall från 1 augusti 2022, vilket gäller för dem som bor och verkar i 
område där insamlingssystemet för matavfall har införts. Detta medför att krav på sortering av matavfall 
träder i kraft områdesvis när avfallsverksamheten meddelar, dock senast 2024-01-01. 

Övergångsbestämmelser anger att i samband med att insamling av matavfall startar i ett område så införs 
hämtningsområden och hämtningsintervall enligt denna föreskrift. Till dess att insamlingen av matavfall 
startar gäller hämtningsområde och hämtningsintervall enligt §3 i renhållningsföreskrifter daterade 2009-
10-29.  

Beslut som fattats med stöd av tidigare föreskrifter fortsätter att gälla vid oförändrade förhållanden. Om 
det inte angavs i beslutet att det gäller en begränsad tid gäller det tills fastigheten byter ägare eller 
förhållanden i övrigt förändras och påverkar förutsättningarna för beslutet.  
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Avfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller lämnas på nedan angivna
platser.  

Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Matavfall 
Utsorterade matrester och annat lätt 
nedbrytbart avfall som exempelvis 
potatisskal, kaffesump, fiskrens, rester från 
skaldjur, mindre mängder matfett med mera.

Här kan även läggas mindre mängder 
hushållspapper, servetter och snittblommor, 
men inte blomjord. 

Förpackas i papperspåse som 
tillhandahålls av 
avfallsverksamheten.

Matavfall ska sorteras och läggas i 
avsett kärl för insamling eller till 
hemkompostering. 

Kompostering av matavfall ska anmälas
till miljö- och byggnadsnämnden.

För att undvika blöta påsar är det viktigt 
att påshållaren som avfallsverksamheten 
tillhandahåller används. 

Att sortera ut matavfall är obligatoriskt i 
Strömstads kommun från den dag 
hämtning erbjuds.

Förpackningar 
Tomma förpackningar av papper/kartong, 
plast, metall, färgat och ofärgat glas. 
Exempelvis mjölkpaket, pastakartonger, 
smörpaket, plastförpackningar, 
plastpåsar, konservburkar, kapsyler, 
aluminiumfolie, glasflaskor med mera.

Sorteras efter materialslag. 

Lämnas löst antingen till 
återviningsstationerna eller 
till återvinningscentralen.

Ska sorteras ut av alla hushåll. 
Avfallsförordningen, 2020:14 3 kap 4§

Sortering och lämning av avfall 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Returpapper
(tidningar)

Dagstidningar, veckotidningar, kataloger, 
reklam, kontorspapper. 

Lämnas löst antingen till
återvinningscentral eller 
återvinningsstation i särskilt avsedda 
kärl.

Ska sorteras ut av alla hushåll. 

Avfallsförordningen, 2020:14 3 kap 3 §

Restavfall

Restavfall är det avfall som återstår efter att 
hushållets avfall källsorterats.

Restavfall är exempelvis blöjor, 
dammsugarpåsar, kuvert, plastartiklar som 
inte är förpackningar, fimpar, snus, 
krukväxter, blomjord, trasiga skor, kattsand, 
trasigt porslin/keramik/dricksglas med mera.

Förpackas i påse eller paket i lämpligt 
material och storlek.  

Var särskilt noga med att förpacka 
stickande och skärande avfall så att 
avfallet inte orsakar skada. 

Elektriskt 
och 
elektroniskt 
avfall

Alla apparater, verktyg, produkter och 
komponenter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera. Exempelvis TV-apparater, 
batteridrivna leksaker och vitvaror som 
exempelvis tvättmaskin, torktumlare, 
torkskåp, spis och ugn.  

Även småbatterier och ljuskällor (se nedan) 
omfattas.  

Lämnas till återvinningscentral eller till 
butik som har avtal med producent att ta 
emot sådana uttjänta produkter. 

Hämtning av kasserade vitvaror
kan beställas av avfallsverksamheten 
som erbjuder detta i samband med 
hämtning av grovavfall, en gång på 
våren och en gång på hösten.

Ska sorteras ut av alla hushåll. 
Avfallsförordningen, 2020:14 3 kap 5 §
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Textil

Ljuskällor och
småbatterier

Glödlampor, lågenergilampor, 
ledlampor, halogenlampor,
lysrörslampor.  Småbatterier av alla slag.
Är batterierna inbyggda i en produkt 
hanteras de som elektriskt & elektroniskt 
avfall.

Batterier och alla ljuskällor lämnas till 
återvinningsstationer eller till 
återvinningscentralen. 

Ljuskällor som innehåller kvicksilver ska 
hanteras varsamt så att de inte går
sönder. 

Farligt avfall 
Farligt avfall är exempelvis färg, 
lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, bilbatterier samt 
termometrar, lysrör, lågenergilampor och 
annat kvicksilverinnehållande avfall. 

Farligt avfall får inte blandas eller spädas 
ut med andra slag av farligt avfall. Avfallet 
ska vara förpackat i hela emballage. Om 
det inte lämnas i originalemballaget ska det 
märkas tydligt med innehåll. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Farligt avfall beskrivs i 
Avfallsförordningen 2020:614 4 kap 10 §

Läkemedel och 
kanyler 

Kasserade läkemedel och kanyler. Kasserade kanyler ska lämnas i behållare 
som apoteket tillhandahåller.  

Enskilda hushåll ska i första hand lämna 
kasserade läkemedel och kanyler till 
apoteket. I andra hand kan detta avfall 
lämnas till återvinningscentral.  

Kasserad cytostatika klassas som farligt 
avfall och ska i första hand omhändertas 
genom sjukvårdens försorg. 

Kläder  och andra textilier som är hela och 
användbara kan lämnas till Återbrukets 
insamling på återvinningscentral eller
annan second hand-verksamhet.

Kläder  och andra textillier Textilier kommer kunna återvinnas 
men tills dess lämnas de som 
restavfall.
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Grovavfall 
Grovavfall är avfall som uppstår i hushåll 
men som är för stort, för tungt att lägga i 
kärlet för det vanliga restavfallet eller som har 
sådana egenskaper att det bör tas omhand 
till exempel för återvinning.  
Möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, större 
kartonger, julgranar med mera.

Lämnas till återvinningscentral. 

Hämtning av grovavfall kan beställas 
av avfallsverksamheten som erbjuder 
hämtning av grovavfall en gång på 
våren och en gång på hösten.

Tänk på att någon annan kan ha 
användning för de saker du vill göra dig 
av med. Undersök gärna om du kan sälja 
eller skänka dina fungerande saker innan 
du slänger dem som grovavfall. 

Trädgårdsavfall 
Gräsklipp, klipp från häckar, löv, 
fallfrukt, ogräs, grenar, mindre träd och 
liknande.

Lämnas till återvinningscentral. Trädgårdsavfall kan även komposteras på 
egen fastighet under förutsättning att 
komposten inte riskerar orsaka olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

Matfetter och 
frityroljor 

Förbrukade matfetter och frityroljor i sådan 
mängd att det är lämpligt med särskild 
hantering. 

Förvaras i behållare med tätslutande lock. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Större mängder från exempelvis 
restauranger och storkök kan lämnas till 
entreprenör med tillstånd att hantera och 
återvinna fett. 

Tänk på att inte hälla ut matfetter och 
frityroljor i avloppet då detta orsakar 
pålagringar och stopp i avloppet. 

Djurkadaver
Döda sällskapsdjur, hästar och 
lantbruksdjur samt biprodukter från 
husbehovsjakt och -slakt. 

Döda sällskapsdjur kan grävas ned på 
den egna fastig¬heten om det kan ske 
utan olägenhet. 
Biprodukter från jakt och slakt kan 
lämnas/grävas ner.
För lantbruksdjur, hästar och hägnat vilt 
gäller Jordbruksverkets föreskrifter.

Lantbruksdjur hämtas av entreprenör. 
Hästar hämtas av entreprenör eller grävs 
ner på egen mark enligt kommunens 
anvisningar och EU-lagstiftningens krav.
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Bygg- och 
rivningsavfall

Avfall som uppkommer vid om- 
och nybyggnation samt 
renovering.

Kan lämnas till återvinningscentral 

Annat avfall som
omfattas av 
producentansvar 

Exempelvis däck och bilar. Lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  

Bildäck, med eller utan fälg, kan 
även lämnas till 
återvinningscentral. 

Mer information finns i förordning om 
producentansvar för däck SFS 
1994:1236) och för bilar SFS 
2007:185. 

Med återvinningscentral (ÅVC) avses anläggningen på Österröd samt de mobila på Sydkoster och Nordkoster. Avfallet ska här sorteras enligt 
de anvisningar som anges på centralen.

Med återvinningsstation (ÅVS) avses Förpackningsinsamlingens stationer för insamling av förpackningar. Sådana stationer finns utplacerade 
på flera platser i kommunen. Avfallet ska här sorteras enligt de anvisningar som anges på stationen.

Bygg- och rivningsavfall ska 
sorteras ut, åtminstone  fraktionerna 
trä, glas, mineral, metall, plast, gips 
och brännbart. 15 kap.20§ MB
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2022-06-01 

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

KS/2022-0227 

KS § 91 Revidering av riktlinjer för markanvisningar 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) och Lars Tysklind (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska ha riktlinjer för markanvisningar 
då kommunen avser genomföra markanvisningar. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.  

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris.  
Strömstads kommun har sedan tidigare antagna riktlinjer för markanvisningar. 

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglementena för kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden den 24 oktober 2019, § 218, dnr: KS/2019-0491.  
Revideringen innebar att tekniska nämnden framgent beslutar i alla ärenden om 
markanvisningar och försäljning av fastigheter, i de fall det inte ytterst krävs ett 
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, enligt 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av förändringen i reglementena har tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag på reviderade riktlinjer för markanvisningar där ansvarsfördelningen 
för markanvisningar och försäljning av mark följer gällande 
reglementen. Riktlinjerna har samtidigt omarbetats något i ett förtydligande 
syfte. I övrigt har även mindre redaktionella justeringar skett för att underlätta 
läsningen, där text brutits upp i punktlistor samt att några stycken har flyttats till 
andra rubriker, såsom att exempelvis prissättning av mark har utvecklats under 
punkt 4. 

Hänvisning till kapitel och lagrum för kommunallagen har justerats 
från kommunallagen (1994:900) till den nya kommunallagen (2017:725). 

Om förslag till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige, kommer dessa 
att gälla för markanvisningar som tekniska nämnden eller kommunfullmäktige 
beslutar om först efter det att kommunfullmäktiges beslut om att anta de nu 
föreslagna riktlinjerna vunnit laga kraft. 
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För projekt där kommunen tidigare beslutat om markanvisning fullföljs fattade 
beslut och ingångna avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Gällande riktlinjer för markanvisningar, antagna 2018-06-19, KF §71 
Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar 
Reglemente tekniska nämnden, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Reglemente kommunstyrelsen, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 87 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på återremiss för att förtydliga riktlinjerna under 
kapitlet 5.3 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 14.45-14.50 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet. 

Beslutsgång 
Med 6 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 5 nej-röster för att återremittera 
ärendet beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

Kent Hansson S       Ja   
Mats Granberg S       Ja   
Leif Andersson S 3 Ulf Gustafsson S Ja   
Rose-Marie Fagerberg KD 4   Ja j 
Marielle Alvdal FI 5 Lars Åke Karlgren V Ja  
Mattias Gustafsson SD 6     Ja   
Lars Tysklind L 7     Nej  
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8    Nej  
Jörgen Molin M 9 Ola Persson M  Nej  
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Åsa Torstensson C 10      Nej  
Bengt Bivrin MP 11      Nej  
Summa 6 5 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Bilaga 

 

 

Reservation till ärendet revidering av riktlinjer för Markanvisningar 

 
Undertecknade yrkade på återremiss av riktlinjer för Markanvisningar. 
Detta med syfte att riktlinjerna skulle förtydligas med skrivning att 
markanvisningar i enlighet med 5kap,§1 Kommunallagen kan inträda 
och att kommunfullmäktige har att besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Detta avslogs vilket vi 
reserverar hos mot. 
 
Åsa Torstensson         Lars Tysklind 
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 KS/2022-0227 

KSau § 87 Revidering av riktlinjer för markanvisningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
at föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 att på sidan 4 i förslaget byta ut orden potentiella mot tänkbara.   

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska ha riktlinjer för markanvisningar 
då kommunen avser genomföra markanvisningar. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.  

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris.  
Strömstads kommun har sedan tidigare antagna riktlinjer för markanvisningar. 

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglementena för kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden den 24 oktober 2019, § 218, dnr: KS/2019-0491.  
Revideringen innebar att tekniska nämnden framgent beslutar i alla ärenden om 
markanvisningar och försäljning av fastigheter, i de fall det inte ytterst krävs ett 
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, enligt 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av förändringen i reglementena har tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag på reviderade riktlinjer för markanvisningar där ansvarsfördelningen 
för markanvisningar och försäljning av mark följer gällande 
reglementen. Riktlinjerna har samtidigt omarbetats något i ett förtydligande 
syfte. I övrigt har även mindre redaktionella justeringar skett för att underlätta 
läsningen, där text brutits upp i punktlistor samt att några stycken har flyttats till 
andra rubriker, såsom att exempelvis prissättning av mark har utvecklats under 
punkt 4. 

Hänvisning till kapitel och lagrum för kommunallagen har justerats 
från kommunallagen (1994:900) till den nya kommunallagen (2017:725). 

Om förslag till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige, kommer dessa 
att gälla för markanvisningar som tekniska nämnden eller kommunfullmäktige 
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beslutar om först efter det att kommunfullmäktiges beslut om att anta de nu 
föreslagna riktlinjerna vunnit laga kraft. 
För projekt där kommunen tidigare beslutat om markanvisning fullföljs fattade 
beslut och ingångna avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Gällande riktlinjer för markanvisningar, antagna 2018-06-19, KF §71 
Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar 
Reglemente tekniska nämnden, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Reglemente kommunstyrelsen, antaget 2019-10-24, KF § 218 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att på sidan 4 i förslaget byta ut orden potentiella mot 
tänkbara.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och hans förslag 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt hans förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 TN/2021-0029 

TN § 22 Revidering av riktlinjer för markanvisningar 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska ha riktlinjer för markanvisningar 
då kommunen avser genomföra markanvisningar. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.  

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris.  
Strömstads kommun har sedan tidigare antagna riktlinjer för markanvisningar, se 
bilaga.  

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglementena för kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden den 24 oktober 2019, § 218, dnr: KS/2019-0491.  
Revideringen innebar att tekniska nämnden framgent beslutar i alla ärenden om 
markanvisningar och försäljning av fastigheter, i de fall det inte ytterst krävs ett 
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, enligt 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av förändringen i reglementena har tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag på reviderade riktlinjer för markanvisningar där ansvarsfördelningen 
för markanvisningar och försäljning av mark följer gällande reglementen, se  
bilaga 2. Riktlinjerna har samtidigt omarbetats något i ett förtydligande syfte, där 
ny text redovisas i rött och vad föreslås tas bort är överstruket. 
I övrigt har även mindre redaktionella justeringar skett för att underlätta 
läsningen, där text brutits upp i punktlistor samt att några stycken har flyttats till 
andra rubriker, såsom att exempelvis prissättning av mark har utvecklats under 
punkt 4. 

Hänvisning till kapitel och lagrum för kommunallagen har justerats 
från kommunallagen (1994:900) till den nya kommunallagen (2017:725). 

Om förslag till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige, kommer dessa 
att gälla för markanvisningar som tekniska nämnden eller kommunfullmäktige 
beslutar om först efter det att kommunfullmäktiges beslut om att anta de nu 
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föreslagna riktlinjerna vunnit laga kraft. 
För projekt där kommunen tidigare beslutat om markanvisning fullföljs fattade 
beslut och ingångna avtal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Gällande riktlinjer för markanvisningar, antagna 2018-06-19, KF §71 
Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar 
Reglemente tekniska nämnden, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Reglemente kommunstyrelsen, antaget 2019-10-24, KF § 218 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-14 Ärende: TN/2021-0029 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Revidering av riktlinjer för markanvisningar 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar, vilka ersätter 
tidigare riktlinjer för markanvisningar antagna 2018-06-19, KF § 71, KS/2018-0057. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2015 gäller Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska ha riktlinjer för markanvisningar 
då kommunen avser genomföra markanvisningar. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.  

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris.  
Strömstads kommun har sedan tidigare antagna riktlinjer för markanvisningar, se 
bilaga.  

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglementena för kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden den 24 oktober 2019, § 218, dnr: KS/2019-0491.  
Revideringen innebar att tekniska nämnden framgent beslutar i alla ärenden om 
markanvisningar och försäljning av fastigheter, i de fall det inte ytterst krävs ett 
beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, enligt 5 kap 1 § 
kommunallagen. 

Mot bakgrund av förändringen i reglementena har tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag på reviderade riktlinjer för markanvisningar där ansvarsfördelningen 
för markanvisningar och försäljning av mark följer gällande reglementen, se  
bilaga 2. Riktlinjerna har samtidigt omarbetats något i ett förtydligande syfte, där 
ny text redovisas i rött och vad föreslås tas bort är överstruket. 
I övrigt har även mindre redaktionella justeringar skett för att underlätta 
läsningen, där text brutits upp i punktlistor samt att några stycken har flyttats till 
andra rubriker, såsom att exempelvis prissättning av mark har utvecklats under 
punkt 4. 
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Hänvisning till kapitel och lagrum för kommunallagen har justerats från 
kommunallagen (1994:900) till den nya kommunallagen (2017:725). 
 

Om förslag till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige, kommer dessa 
att gälla för markanvisningar som tekniska nämnden eller kommunfullmäktige 
beslutar om först efter det att kommunfullmäktiges beslut om att anta de nu 
föreslagna riktlinjerna vunnit laga kraft. 
För projekt där kommunen tidigare beslutat om markanvisning fullföljs fattade 
beslut och ingångna avtal. 
 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Ekonomiskt 
perspektiv (finansiering etc), Miljöperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
Gällande riktlinjer för markanvisningar, antagna 2018-06-19, KF §71 
Förslag till reviderade riktlinjer för markanvisningar 
Reglemente tekniska nämnden, antaget 2019-10-24, KF § 218 
Reglemente kommunstyrelsen, antaget 2019-10-24, KF § 218 
  

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef tekniska 
0526-191 70 
Roland.kindslatt@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Akten TN/2021-0029 
 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 
 
Strömstad är en expansiv kommun som ständigt behöver utvecklas med nya områden för bostäder, 
handel, industri och verksamheter, där det inom ramen för Strömstads kommunens översiktsplan 
finns möjlighet till expansion på kommunal kommunalägd mark. För att nya bostäder och 
kommersiella projekt ska komma till stånd är kommunen ofta beroende av olika byggherrars initiativ 
och kreativitet kreativitet och förmåga att ta fram nya projekt och idéer som byggherrarna är 
intresserade av att genomföra.  
 
Det kommunala planmonopolet tillförsäkrar kommunen ett styrmedel över utvecklingen i 
kommunen och även som fastighetsägare har kommunen möjlighet att påverka markanvändningen. 
Kommunen ska genom ett optimalt utnyttjande av sin markreserv, på bästa sätt, tillgodose de olika 
intressen som finns för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle Strömstad. Genom 
markanvisningar kan kommunen uppfylla de mål som kommunen ställer upp för utvecklingen av sin 
mark.  
 
En av kommunens viktigaste styrprinciper är att möjliggöra marktilldelning i konkurrens och att 
kommunen uppträder tillämpa konkurrens genom upphandling och att uppträda konkurrensneutralt. 
För att säkra en marknad med många intresserade byggherrar är det därför viktigt att kommunens 
rutiner kring hur markanvisningar sker är kända, förutsägbara och transparanta. Genom Med dessa 
riktlinjer vill kommunen tydliggöra hur vi arbetar med markanvisningar hanteras i Strömstads 
kommun. 
 

1.1 Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om kommunala markanvisningar (2014:899),  
vilken trädde i kraft den 1 januari 2015. I och med den nya lagen ska alla kommuner som  
genomför markanvisningar anta riktlinjer för hur detta ska ske.  
  
Sedan 1 januari 2015 gäller lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899), vilken 
ställer krav på att alla kommuner som genomför markanvisningar ska ha riktlinjer som beskriver hur 
kommunen hanterar markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser och upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.  
Kravet gäller all markanvisning för nybyggnation, oavsett om det är fråga om bostadsbyggande eller 
annat byggande. 
 

1.2 Vad är en markanvisning? 
En markanvisning berör mark som ägs av kommunen och är ett avtal om möjlighet till 
marköverlåtelse eller markupplåtelse. Kommunala bolag omfattas inte av lagen. 
Enligt 1 § i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras en markanvisning på 
följande sätt: 
 

”Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och  
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid  
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller  
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” 
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1.3 Syfte 
Regeringens syfte med det nya kravet om riktlinjer Syftet med dessa riktlinjer om markanvisningar är 
att uppfylla lagkravet om att skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede 
i de fall kommunalägd mark ska säljas eller upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd. 
Det ska vara tydligt Riktlinjerna avser att tydliggöra för alla potentiella tänkbara byggherrar vad som 
kan förväntas av kommunen i form av handläggning och beslut om markanvisningar. 
 

1.4 Vem antar riktlinjerna? Beslut om att anta riktlinjer 
Riktlinjerna om markanvisningar ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725) 3 kap 9§ kommunallagen (1994:900). 
 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta riktlinjerna kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 
13 kap 10 kap kommunallagen, vilket innebär att en överprövning endast kan avse beslutets laglighet 
och inte dess lämplighet. 
 
 

2 Hur går en markanvisning till? 
 

2.1 Olika former av markanvisningar Olika metoder av 
markanvisningar för olika typer av projekt 
Den situation som kravet på riktlinjer främst berör är då en byggherre vänder sig till kommunen och 
önskar förvärva mark till ett eget projekt och där kommunen, utan någon vidare 
konkurrensutsättning, behandlar den inkomna frågeställningen för att ge ett svar på huruvida 
kommunen vill göra en markanvisning för att senare gå vidare med en markförsäljning eller 
markupplåtelse.  
 
En markanvisning kan genomföras på olika sätt och Strömstads kommun använder sig främst av tre 
olika typer av förfaranden: 
 

 anbudsförfarande 
 markanvisningstävling 
 direktanvisning 

 
Vilken typ av förfarande som tillämpas beror bland annat på om lagakraftvunnen detaljplan finns, 
projektets storlek samt inriktning såsom: hyresrätter, billigt boende låga boendekostnader, 
arkitektur, om projektet initieras genom en unik idé och hur stor påverkan projektet har på 
stadsbilden.  
 
Det finns två olika markanvisningssituationer: 

 markanvisning förenad med upprättande av detaljplan  
 markanvisning enligt gällande detaljplan 

 
En markanvisning i ett tidigt skede innebär oftast att byggherren är delaktig i framtagandet av 
detaljplanen och har en aktiv roll i planering och utredningsarbete. En markanvisning före  
detaljplan innebär också att byggrätterna är villkorade med. En sådan markanvisning är också 
beroende av att detaljplanen vinner laga kraft. 
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När markanvisning sker efter att detaljplanen är upprättad enligt en gällande detaljplan är de flesta 
förutsättningarna klarlagda och byggherren har att förhålla sig till planbestämmelserna samt de 
eventuella ytterligare villkor kommunen i egenskap av markägare uppställer för markanvisningen. 
 

2.1.1 Anbudsförfarande 
Anbudsförfarande ska användas används som huvudalternativ vid tilldelning av kommunalägd mark.  
 
Kommunen definierar det markområde som markanvisningen ska omfatta samt vilken inriktning som 
exploateringen ska ha. I förfrågningsunderlaget för respektive markanvisning anger även kommunen 
ett antal ingångsvärden som byggherren ska uppfylla har att förhålla sig till för att kunna räkna på 
projektet, som till exempel våningshöjd eller total byggnadsarea. 
Vilka övriga kriterier som kommunen uppställer för respektive markanvisning varierar från projekt till 
projekt och beror bland annat på hur långt kommunen kommit i detaljplaneprocessen samt 
kommunens ambitioner med den aktuella exploateringen. 
 
Intresserade byggherrar ska lämna in ett relativt enkelt underlag förslag (arkitektritningar förväntas 
ej) som visar hur exploateringen är tänkt att lösas samt ett bud pris för marken.  
Utvärderingskriterierna för tilldelning anges i förfrågningsunderlaget. Huvudregeln är att den som 
betalar det högsta priset på markområdet är den som tilldelas markanvisningen, under 
förutsättningen att övriga villkor som uppställts är uppfyllda.  
Ett annat alternativ på utvärderingskriterier kan exempelvis vara att kommunen anger ett fast pris 
för marken eller kronor/kvadratmeter total bruttoarea (BTA) och byggherrarna i stället konkurrerar 
om antalet bostäder.  
 

2.1.2 Markanvisningstävling 
En markanvisningstävling liknar ett anbudsförfarande, men kommunen kräver mer omfattande och 
detaljrika ritningar på föreslagen utformning och bebyggelse. Markanvisningstävling ska användas 
används som tilldelningsmetod för projekt där exempelvis gestaltning är särskilt betydelsefull eller 
för större områden där kommunen önskar få in idéer till byggnation och utformning.  
Kommunen definierar ett markområde, vilken inriktning exploateringen ska ha samt ett antal 
kriterier som byggherren ska uppfylla. Kommunen behöver inte i förväg nödvändigtvis ha avgjort 
våningshöjd och byggnadsvolymer. Det ska tydligt framgå vilken ambitionsnivå kommunen förväntar 
sig av förslagen och hur dessa ska redovisas. 
 
Intresserade byggherrar ska lämna in ett genomarbetat förslag med ritningar (arkitektritningar 
förväntas) där det tydligt framgår hur kriterierna har lösts samt ett pris för marken. Den byggherre 
som lämnar det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Utöver priset för marken 
kan kommunen välja att väga in aspekter som exempelvis hållbarhet, mångfald och nytänkande.  
Utvärderingskriterierna för tilldelningen anges i respektive markanvisningstävling. 
 
Markanvisningstävling används sparsamt eftersom det är kostsamt och resurskrävande för 
byggherrarna och kommunen.  
 

2.1.3 Direktanvisning 
En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får markanvisningen. Eftersom 
marken tilldelas en byggherre utan konkurrens ska används metoden endast användas i särskilda fall. 
Om direktanvisning kommer ifråga är det en fördel om marknadspriset på marken är känt och det 
finns synnerliga skäl att låta anvisa marken till en specifik byggherre.   Om direktanvisning tillämpas 
bör det finns synnerliga skäl att anvisa marken till en specifik byggherre såsom exempelvis: 
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 om en befintlig verksamhet behöver flyttas och kompenseras med ersättningsmark.  
 

 när en byggherre önskar bebygga en egen fastighet och behöver utvidga projektet in på 
kommunalägd mark. 
 

 då markanvisningen ingår i en markbytesaffär. 
 

 Andra skäl till val av denna metod kan vara att då en snabb och enkel process är synnerligen 
viktig eller att kommunen önskar sig ett specifikt koncept som är svårt att säkra genom 
markanvisning i konkurrens.  
 

 när en detaljplan är antagen och markområdet tidigare funnits ute för markanvisning. 
En ansökan ska i detta fall inte direkt leda till markanvisning om kommunens uppfattning är 
att det kan finnas ett bredare intresse. I sådant fall ska andra byggherrar också beredas 
möjlighet att anmäla intresse. Finns intresse hos flera byggherrar ska i första hand 
anbudsförfarande användas. 
 

 

2.2 Markanvisning av verksamhetstomter 
Kommunens mark för verksamheter ska erbjudas den som vill uppföra byggnad och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar ett visst utbyggnadsområde. Urvalet av byggherre sker så att 
områdena kan byggas ut effektivt och rationellt.  
 
Tilldelning sker normalt genom direktanvisning när marken är planlagd och byggklar. Marken säljs till 
ett marknadsmässigt pris som kommunstyrelsen tekniska nämnden fastställer.  
(Läs mer om prissättning av mark i punkt 4.) 
Mark- och exploateringsavdelningen handlägger försäljningen. 
 

2.3 Markanvisning av bostadstomter 
Kommunen iordningsställer bostadstomter för egnahemsbyggare, vilka förmedlas i turordning via 
den kommunala tomtkön. Mot en årlig avgift är det möjligt att stå i tomtkön för att få erbjudande om 
köp av kommunala tomter. När kommunen säljer en tomt för egnahemsbyggare, sker 
marköverlåtelsen direkt till köparen till ett marknadsmässigt pris som kommunstyrelsen tekniska 
nämnden fastställer. (Läs mer om prissättning av mark i punkt 4.)  
Försäljningsprocessen innehåller ingen förhandling om byggnadens utformning utöver vad som 
regleras i gällande detaljplan. 
Mark- och exploateringsavdelningen handlägger försäljningen. 
 

2.4 Markanvisning och försäljning av övrig mark 
Vid en ansökan om köp av övrig kommunalägd mark bedömer mark- och exploateringsavdelningen 
om en försäljning är lämplig utifrån kommunens vision och övergripande mål enligt översiktsplanen 
med dess fördjupningar samt eventuell detaljplan. Vid bedömningen tas även hänsyn till om det finns 
annat strategiskt eller ekonomiskt värde för kommunen att behålla marken eller inte.  
 
Vid en försäljning bedöms marknadsvärdet på marken med liknande försäljningar. Vid avsaknad av 
jämförelseobjekt och då marknadsvärdet är svårbedömt ska en oberoende expertvärdering utföras.   
Marken säljs till ett marknadsmässigt pris som tekniska nämnden fastställer och ibland krävs ytterst 
beslut i kommunfullmäktige.  (Läs mer om prissättning av mark i punkt 4.) 
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Vid försäljning av större skiften av skogsmark, jordbruksmark eller andra markområden, som bedöms 
ha ett större värde och där det kan finnas ett flertal intressenter, ska ett anbudsförfarande som 
huvudregel ligga till grund för försäljningen enligt punkt 2.1.1.  
 
 

3 Villkor för en markanvisning 
 

3.1 Hur länge gäller en markanvisning? 
Markanvisningen är vanligtvis tidsbegränsad till två år ifrån kommunens beslut. Om en bindande 
överenskommelse om exploatering inte kan träffas inom dessa två år kan kommunen genomföra en 
ny anvisning. En förlängning av markanvisningen kan medges av kommunen om inte förseningen 
beror på byggherren.  
 
Om detaljplanen redan är framtagen sätts Om det redan finns en gällande detaljplan kan 
markanvisningen begränsas till en kortare period, vilken anpassas efter typ och storlek på projekt.  
 
Kommunen kan komma att återta en given markanvisning under bindningstiden om det är uppenbart 
att byggherren inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs 
vid markanvisningen när markanvisningsavtalet träffades.  
Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning.  
 

3.2 Upplåtelseform 
Kommunen har rätt att bestämma val av upplåtelseform för markanvisningen såsom ägande-, 
bostads- eller hyresrätt. 
 

3.3 Specialbostäder 
Vid detaljplaneläggning av område som är markanvisat en markanvisning kan det komma att bli 
aktuellt med byggrätter/utrymmen för kommunal service. Det kan till exempel gälla att integrera 
olika former av socialt boende och specialbostäder i nya bostadsprojekt. Byggherren ska vara 
medveten om och aktivt stödja detta, där kravet måste uppfyllas även om detta innebär viss 
ekonomisk belastning för de vanliga bostäderna. 
 

3.4 Plankostnader Kostnadsfördelning vid planläggning 
Vid en markanvisning tar byggherren all ekonomisk risk. Vid en markanvisning där intentionen är att 
marken ska överlåtas till byggherren står denne all ekonomisk risk avseende detaljplaneläggning, där 
kommunen fakturerar nedlagda plankostnader löpande inklusive kommunens egen nedlagda tid.  
Om ett detaljplanearbete är inlett och sedan avbryts ska byggherren ersätta kommunen för det 
arbete som kommunen lagt ner på detaljplanearbete och avtalsskrivning. Detta gäller oavsett om 
byggherren avbryter projektet eller om kommunen av någon anledning inte har möjlighet att fullfölja 
detaljplanearbetet till exempel på grund av ändrade förutsättningar eller andra myndighetsbeslut. 
Projekt som avbryts ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning i kompensation. 
 
Vid avbrutet detaljplanearbete har kommunen rätt att använda all upphovsrätt och andra 
immateriella rättigheter hänförliga till framtagna och utförda utredningar utan att utge ersättning till 
byggherren eller till av byggherren anlitade konsulter eller entreprenörer. Detta innebär dock inte att 
kommunen övertar den upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som byggherren eller annan 
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kan ha i materialet. Kommunens rätt ska inte omfatta arkitekt och byggtekniska ritningar eller 
underlag. Vad som nu sagts ska även gälla om detaljplanearbetet avbryts eller om byggherren annars 
inte längre önskar fullfölja markanvisningen 
 
I de fall kommunen i stället avser upplåta marken med tomträtt bekostar kommunen 
detaljplanearbetet.  
 

3.5 Övriga beslut eller krav från myndigheter 
Ett beslut om markanvisning för ett projekt är inte det samma som kommunens ställningstagande så 
som myndighet i detaljplaneprocessen. Antagande av ny detaljplan för bebyggelse prövas i särskild 
ordning av miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Övriga beslut och krav som fattas under markanvisningen av myndigheter, kommunfullmäktige eller 
annan kommunal nämnd är tvingande att följa. 
 

3.6 Överlåtelse av markanvisning 
Det är inte tillåtet att överlåta en markanvisning utan kommunens skriftliga godkännande. 
 

3.7 Markanvisningsavgift 
Markanvisningsavgift tas i regel endast ut vid anvisningar av redan planlagd och iordningsställd 
tomtmark.  
För att täcka ingångsvärden som ränta på markvärdet samt de löpande kostnader som uppkommer 
under anvisningstiden kan kommunen komma att ta ut en markanvisningsavgift. Utöver 
ingångsvärden kan kostnader som fastighetsskatt samt uppkomna kapitalkostnader för till exempel 
infrastruktur komma att tas ut. Utgångspunkten är att kommunen, när en markanvisningsavgift tas 
ut, ska ersättas för samtliga kostnader för att marken ligger obebyggd och låst under tiden för 
markanvisningen.  
Markanvisningsavgiften skrivs in i markanvisningsavtalet och avgiften tas ut när en intressent 
behöver en viss tid för att utveckla ett projekt.   
 
Kommunen kan komma att ta ut en markanvisningsavgift av byggherren vid anvisning av redan 
planlagd och iordningsställd tomtmark. Utgångspunkten är att kommunen ska ersättas för de 
kostnader kommunen har under markanvisningstiden som marken ligger obebyggd och låst.  
Markanvisningsavgiften skrivs i sådana fall in i markanvisningsavtalet.  
 
Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte vare sig vid fullföljd marköverlåtelse eller om projektet 
avbryts. 
 

3.8 Marköverlåtelse 
Marköverlåtelsen av den fasta egendomen hel eller del av fastighet sker efter detaljplanen antagits, 
vilket regleras i markanvisningsavtalet. Då markpris fastställs vid markanvisningstillfället kommer 
priset knytas till lämpligt index och justeras utifrån detta fram till tidpunkten för tecknande av 
överlåtelseavtal. 
Markanvisningen fullföljs genom ett marköverlåtelseavtal som reglerar försäljning av marken. I de fall 
markanvisningen är beroende av ny detaljplan villkoras försäljningen med att kommunfullmäktige 
godkänner detaljplanen samt att denna vinner laga kraft.  
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Vid behov kan marköverlåtelseavtalet även kompletteras med ett separat genomförandeavtal som 
reglerar projektets kostnads- och genomförandeansvar för aktuell exploatering samt övriga 
genomförandefrågor mellan kommunen och byggherren.  
 

3.9 Markupplåtelse 
Istället för överlåtelse av mark kan upplåtelse av mark till byggherre med tomträtt förekomma. Vad 
gäller markpris vid tomträttsupplåtelse sker upplåtelser mot en årlig avgäld, där grunderna för 
avgäldsuttag är bestämda i lag. 
 
Ett alternativ till att sälja marken är i stället att kommunen upplåter marken med tomträtt till 
byggherren. Tomträtt är en form av nyttjanderätt där den som erhåller tomträtt i princip har rätt att 
använda marken på samma sätt som en markägare.  
Byggherren betalar i stället en årlig tomträttsavgäld för upplåtelsen som löper oförändrat inom en 
avgäldsperiod på normalt 10 år. Grunderna för avgäldsuttag är bestämda i lag.  
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp ingår inte i avgälden utan debiteras separat. 
 

4 Prissättning vid försäljning av mark 
Enligt 2 kap 8§ kommunallagen ska det markpris som åsätts marken vid en försäljning eller upplåtelse 
vara marknadsmässigt. Det är inte tillåtet för kommuner att subventionera byggande genom att 
avsiktligen hålla nere markpriserna.  
Markpriset fastställs antingen genom en oberoende expertvärdering alternativt via villkorslöst 
anbudsförfarande i samband med markanvisningen. EU:s statsstödsregler innebär att kommunen vid 
anbudsförfarande avseende markpris är bunden att anta det högsta budet.   
 
Kommunens marktillgångar utgör en stor del av kommunen och dess invånares samlade 
förmögenhet och behöver därför förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Vid försäljning av mark som 
kommunen äger behöver kommunen förhålla sig både till kommunallagens regler om krav på god 
ekonomisk hushållning och också förbud mot stöd till enskilda näringsidkare samt EU:s bestämmelser 
om otillåtet statsstöd. 
Försäljning av mark behöver därför ske till marknadsmässigt pris. Vad som är marknadsmässigt pris 
beror förutom på fastighetens läge och specifika förhållanden även på de villkor som kommunen 
uppställer för försäljningen.  
 
Då marken som ska säljas ska omfattas av en detaljplan bedöms marknadsvärdet utifrån tillåten 
byggrätt som medges i den blivande detaljplanen, det vill säga det värde marken har när den är 
detaljplanelagd.  
Köpeskillingen ska i normalfallet inkludera exploateringsersättningar, medfinansiering för 
transportinfrastruktur, eller andra åtaganden som kan påverka marknadsvärdet på marken. 
Byggherren betalar Va-anläggningsavgifter separat enligt vid betalningstillfället för kommunen 
gällande Va-taxa. 
 
Om marknadsvärdet för marken inte är känt, behöver marknadsvärdet utredas och fastställas. 
För att säkerställa att försäljning sker till marknadsmässigt pris, fastställs priset genom en oberoende 
fastighetsvärdering alternativt genom ett anbudsförfarande eller tävling i samband med 
markanvisningen. EU:s statsstödsregler innebär att kommunen, vid anbudsförfarandet avseende 
markpris, är bunden att anta det högsta budet under förutsättning att de krav som beskrivs i 
förfrågningsunderlaget är uppfyllda. 
 



10 

I de fall markpris fastställs vid markanvisningstillfället kommer priset knytas till lämpligt index och 
justeras utifrån detta fram till tillträdesdag. 
 
Kostnadsfördelning vid byggnation 
Kostnader för projektering och utbyggnad av gator, vägar och andra allmänna platser som hör till  
området samt av anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten, finansieras av  
byggherren eller de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. 
 

5 Ansökan och handläggning 
 

5.1 Här annonseras kommunens markanvisningar Här hittar 
du kommande projekt 
När kommunen har mark att anvisa kommer all information om respektive markanvisning samt 
information om sista dag för ansökan att annonseras på kommunens hemsida, www.stromstad.se 
och eventuellt på ytterligare lämplig plats.  
 
De byggherrar som väljer att prenumerera på kommunens hemsida om markanvisningar informeras 
automatiskt via mejl när kommunen annonserar om nya markanvisningar. 
 

5.2 Krav på ansökan 
Ansökan ska vara skriftlig och vad ansökan behöver innehålla framgår på kommunens hemsida för 
respektive annonserad markanvisning. Vanligt förekommande krav på innehåll är:  

 bolagspresentation  
 översiktlig redogörelse av projektet med skisser 
 beskrivning av bostadstyper 
 upplåtelseform 
 byggnadsvolymer och utformning 
 redogörelse för olika tekniska frågor av vikt för det aktuella projektet 

 
En byggherre kan även själv föreslå ett projekt på en specifik plats genom en spontanansökan.  
Kommunen avgör om en direktanvisning är lämplig i det enskilda fallet eller om markanvisning ska 
ske i konkurrens. 
 

5.3 Hur hanteras inkommen ansökan om markanvisning? 
Alla inkomna markanvisningsansökningar registreras i kommunens diarie.  
Mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen handlägger markanvisningar och 
bereder ärende för beslut i tekniska nämnden alternativt och vid behov för vidare beslut i 
kommunfullmäktige beroende på typ av ärende. 
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige beslutar om markanvisningar 
beroende på typ av ärende.  
 
 
När en spontanansökan har inkommit till kommunen tilldelas ärendet en handläggare på mark- och 
exploateringsavdelningen som följer byggherren under den fortsatta handläggningsprocessen till 
beslut. 
Mark- och exploateringsavdelningen gör en översiktlig utredning och bedömning huruvida projektet 

http://www.stromstad.se/
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förhåller sig till översiktsplanen med dess fördjupningar samt hur det passar in i befintlig 
bebyggelsestruktur och redovisad upplåtelseform. Om platsen bedöms som lämplig stäms förslaget 
av med miljö- och byggförvaltningen samt andra berörda avdelningar inom tekniska förvaltningen. 
En ekonomisk analys av byggherren och dennes förutsättningar att genomföra projektet bedöms, där 
byggherrens ekonomi, stabilitet och intresse av långsiktig förvaltning av bebyggelsen med avsedd 
upplåtelseform studeras. Hänsyn tas även till hur byggherren utfört tidigare markanvisade projekt.  
Så snart utredningen är klar bereds ärendet till tekniska nämnden och vid behov vidare till 
kommunfullmäktige som fattar beslut om en eventuell markanvisning.  
 
Om markanvisning beviljas tecknas markanvisningsavtal där byggherren förbinder sig att acceptera 
de villkor som gäller för markanvisningen. 
 
Vid krav på detaljplan anhåller tekniska nämnden hos kommunstyrelsen att en detaljplan ska 
påbörjas och så snart planbesked beviljats kan den formella detaljplaneprocessen påbörjas. 
 
Kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av ansökan 
Kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av ansökan  
Vid utvärdering av val av byggherre tas hänsyn till byggherrens ekonomi, stabilitet och intresse av 
långsiktig förvaltning av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform. Erforderlig erfarenhet samt vilka 
resurser som krävs av byggherren beror på storlek på projekt. Hänsyn tas till hur byggherren utfört 
tidigare markanvisade projekt.   
Därutöver kan kommunen bland annat komma att ta ställning till hur projektet passar in i befintlig 
bebyggelsestruktur, redovisad balans mellan upplåtelseformer, kvalitets- och miljöprofil hos 
byggherren samt möjligheten att bygga kostnadseffektiva bostäder.  
På anmodan från kommunen ska byggherren redovisa: 

 grundläggande information om företaget, såsom organisation och ekonomisk status form av 
årsredovisning eller liknande, 

 kontaktpersoner, personer i ledande ställning, 
 redogöra referensmaterial. 

 

5.4 Handläggningstid 
Kommunen strävar alltid efter att ge besked så snart som möjligt.  
Vid en annonserad markanvisning framgår beräknad handläggningstid från det att markanvisningen 
utlyses till dess att byggherren kan få besked om en eventuell markanvisning.   
Kommunen presenterar på sin hemsida vem som tilldelats markanvisningen samt vilka intressenter 
som deltagit i respektive markanvisning.  
 
Vid en spontanansökan beräknas handläggningstiden för mindre projekt till fyra månader från det 
mark- och exploateringsavdelningen erhållit ansökan och fram tills byggherren kan få ett besked om 
en eventuell markanvisning. Kvaliteten på ansökningshandlingarna är avgörande för 
handläggningstiden. Handläggningstiden beror bland annat på de eventuella frågeställningar som kan 
behöva utredas inför beslut.  
 

5.5 Ansvar och kontaktuppgifter 
Miljö- och byggförvaltningen, plan- och byggavdelningen ansvarar för handläggning av 
framtagandet av nya detaljplaner och handlägger bygglov. 
 
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för handläggning av 
markanvisningar och upprättar markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal samt samordnar 
projektet under hela processen. 
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Kontakt vid markanvisningsfrågor: 
Tekniska förvaltningen 
Mark- & exploateringsavdelningen 
452 80 Strömstad 
Telefon växel: 0526-190 00 
E-post: tn@stromstad.se 
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1. Inledning 
 
Strömstad är en expansiv kommun som ständigt utvecklas med nya områden för bostäder, handel 
och industri. Inom ramen för Strömstads översiktsplan finns möjlighet till expansion på kommunal 
mark.  
För att nya bostäder och kommersiella projekt ska komma till stånd är kommunen ofta beroende 
av byggherrarnas kreativitet och förmåga att ta fram nya projekt och idéer som byggherrarna är 
intresserade av att genomföra.  
Kommun ska genom ett optimalt utnyttjande av sin markreserv på bästa sätt tillgodose de olika 
intressen som finns för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle. Genom markanvisningar kan 
kommunen uppfylla de mål som kommunen ställer upp för utvecklingen av sin mark.  
 
En av kommunens viktigaste styrprinciper är att tillämpa konkurrens genom upphandling och att 
uppträda konkurrensneutralt. För att säkra en marknad med många intresserade byggherrar är 
det därför viktigt att kommunens rutiner kring hur markanvisning sker är kända, förutsägbara och 
transparanta. 
Genom riktlinjerna i detta dokument vill vi tydliggöra hur vi arbetar med markanvisningar i 
Strömstads kommun. 
 

Vad innebär en markanvisning? 
Enligt 1 § i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) definieras en 
markanvisning på följande sätt: 
 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 
 
En markanvisning berör mark som ägs av kommunen och är ett avtal om möjlighet till 
marköverlåtelse eller markupplåtelse.  
Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av lagen. 
 

Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om kommunala markanvisningar (2014:899), 
vilken trädde i kraft den 1 januari 2015. I och med den nya lagen ska alla kommuner som 
genomför markanvisningar anta riktlinjer för hur detta ska ske. 
 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser och upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. Kravet gäller all markanvisning för 
nybyggnation, oavsett om det är fråga om bostadsbyggande eller annat byggande. 
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Några övergångsregler finns inte utan riktlinjerna gäller för markanvisningar som sker från 
årsskiftet. 
 

Syfte  
Regeringens syfte med det nya kravet om riktlinjer är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för att nya 
byggnadsverk ska komma till stånd. Det ska vara tydligt för alla potentiella byggherrar vad som 
kan förväntas av kommunen i form av handläggning och beslut om markanvisning. 
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2. Hur går en markanvisning till?  
 

Olika metoder av markanvisning för olika typer av projekt 
Den situation som kravet på riktlinjer främst berör är då en byggherre vänder sig till kommunen 
och önskar förvärva mark till ett eget projekt och där kommunen, utan någon vidare 
konkurrensutsättning, behandlar den inkomna frågeställningen för att ge ett svar på huruvida 
kommunen vill göra en markanvisning för att senare gå vidare med en markförsäljning eller 
markupplåtelse. 
 
En markanvisning kan genomföras på olika sätt och Strömstads kommun använder sig främst av 
tre olika typer av förfaranden; anbudsförfarande, markanvisningstävling och direktanvisning. 
Vilken typ av förfarande som används beror bland annat på om lagakraftvunnen detaljplan finns, 
projektets storlek, inriktning (hyresrätter, billigt boende, arkitektur etc.), om projektet initieras 
genom en unik idé och hur stor påverkan projektet har på stadsbilden.  
 
Det finns två olika markanvisningssituationer: markanvisning förenad med upprättande av 
detaljplan och markanvisning enligt gällande detaljplan. 
En markanvisning i ett tidigt skede innebär oftast att byggherren är delaktig i framtagande av 
detaljplanen och har en aktiv roll i planering och utredningsarbete. En markanvisning före 
detaljplan innebär också att byggrätterna är villkorade med att detaljplanen vinner laga kraft. 
En markanvisning som sker efter att detaljplanen är upprättad innebär att de flesta 
förutsättningarna är klarlagda och byggherren har att följa planbestämmelserna. 
 

Anbudsförfarande 
Anbudsförfarande ska användas som huvudalternativ vid tilldelning av kommunalägd mark.  
Kommunen definierar ett markområde och vilken inriktning som exploateringen ska ha. I 
anbudsförfrågan för respektive markanvisning anger kommunen ett antal ingångsvärden som 
byggherren ska uppfylla, exempelvis våningshöjd eller total byggyta, för att byggherren ska kunna 
räkna på projektet. Övriga kriterier som kommunen uppställer för respektive markanvisning 
varierar och beror bland annat på hur långt kommunen kommit i detaljplaneprocessen samt vilka 
ambitioner kommunen har med exploateringen.  
 
Intresserade byggherrar ska lämna in ett relativt enkelt underlag (arkitektritningar förväntas ej) 
som visar hur exploateringen är tänkt att lösas samt ett bud på marken. Utvärderingskriterierna 
för tilldelningen anges i anbudsförfrågan men som huvudregel är det den som betalar det högsta 
priset på markområdet som tilldelas markanvisningen. Ett alternativ på utvärderingskriterier kan 
vara att kommunen anger ett fast pris på marken eller kr/kvm BTA och byggherrarna får istället 
konkurrera om antalet bostäder.  
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Markanvisningstävling 
Ett tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande, men kommunen kräver mer omfattande och 
detaljrika förslag på utformning och bebyggelse. Markanvisningstävling ska användas som 
tilldelningsmetod för projekt där exempelvis gestaltning är särskilt betydelsefull eller för större 
områden där kommunen önskar få in idéer till byggnation och utformning.  
 
Kommunen definierar ett markområde, vilken inriktning exploateringen ska ha samt ett antal 
kriterier som byggherren ska uppfylla. Kommunen behöver inte i förväg nödvändigtvis avgöra 
våningshöjd och byggnadsvolymer. Det ska tydligt framgå vilken ambitionsnivå kommunen 
förväntar sig av förslagen och hur de ska redovisas. 
 
Intresserade byggherrar ska lämna in ett genomarbetat förslag med ritningar (arkitektritningar 
förväntas) där det tydligt framgår hur kriterierna har lösts samt ett pris på marken. Den byggherre 
som lämnar det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Utöver priset på 
marken kan kommunen välja att väga in aspekter som exempelvis hållbarhet, mångfald 
nytänkande. 
 
Markanvisningstävling ska användas sparsamt eftersom det är kostsamt och tidsödande för 
byggherrarna.  
 

Direktanvisning 
En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får markanvisningen. 
Eftersom marken tilldelas en byggherre utan konkurrens ska metoden endast användas i särskilda 
fall. Om direktanvisning kommer ifråga är det en fördel om marknadspriset på marken är känt och 
det finns synnerliga skäl att låta anvisa marken till en specifik byggherre.  
Exempel på när direktanvisning kan tillämpas: 
 
 

• Om en befintlig verksamhet behöver flyttas och kompenseras med ersättningsmark.  
 

• När en byggherre önskar bebygga en egen fastighet och behöver utvidga projektet in på 
kommunägd mark. 
 

• Andra skäl till val av denna metod kan vara att en snabb och enkel process är synnerligen viktig 
eller att kommunen önskar sig ett specifikt koncept som är svårt att säkra genom markanvisning i 
konkurrens.  
 

• När en detaljplan är antagen och markområdet tidigare funnits ute för markanvisning. En ansökan 
ska i detta fall inte direkt leda till markanvisning om kommunen uppfattar att det finns ett bredare 
intresse. I sådant fall ska andra byggherrar också beredas möjlighet att anmäla intresse.  
Finns intresse hos flera byggherrar ska i första hand anbudsförfarande användas. 



Riktlinjer för exploateringsavtal 
 

 7 

Markanvisning av verksamhetstomter 
Kommunens mark för verksamheter ska erbjudas den som vill uppföra byggnad och bedriva 
verksamhet som planmässigt passar ett visst utbyggnadsområde. Urvalet av byggherre sker så att 
områdena kan byggas ut effektivt och rationellt.  
Tilldelning sker normalt genom direktanvisning när marken är planlagd och byggklar. Marken säljs 
till ett marknadsmässigt pris som kommunstyrelsen fastställer. Mark- och 
exploateringsavdelningen handlägger försäljningen.  
(Läs mer om prissättning av mark nedan.) 
 

Markanvisning av bostadstomter 
Kommunen iordningsställer bostadstomter för egnahemsbyggare vilka förmedlas i turordning via 
den kommunala tomtkön. Mot en årlig avgift är det möjligt att stå i tomtkön för att få erbjudande 
om köp av tomt. Tomterna säljs till ett marknadsmässigt pris som kommunstyrelsen fastställer. 
Mark- och exploateringsavdelningen handlägger försäljningen. 
(Läs mer om prissättning av mark nedan.) 
 

Försäljning av övrig mark 
Vid en ansökan om köp av övrig kommunal mark bedömer mark- och exploateringsavdelningen 
om en försäljning är lämplig utifrån kommunens vision och övergripande mål enligt 
översiktsplanen och dess fördjupningar samt eventuell detaljplan. Vid bedömningen tas även 
hänsyn till om det finns annat strategiskt eller ekonomiskt värde för kommunen att behålla 
marken.  
 
Vid en försäljning bedöms marknadsvärdet på marken med liknande försäljningar. Vid avsaknad 
av jämförelseobjekt och då marknadsvärdet är svårbedömt ska en oberoende expertvärdering 
utföras.  
(Läs mer om prissättning av mark nedan.) 
 
Vid försäljning av större skiften av skogsmark, jordbruksmark eller andra områden som bedöms ha 
ett större värde och där det kan finnas ett flertal intressenter, ska ett anbudsförfarande ligga till 
grund för försäljningen.  
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3. Villkor för markanvisning 
 

Hur länge gäller en markanvisning? 
Markanvisningen är tidsbegränsad till två år. Om en bindande överenskommelse om exploatering 
inte kan träffas inom dessa två år kan kommunen genomföra en ny anvisning. Förlängning kan 
medges av kommunen om inte förseningen beror på byggherren. Om detaljplanen redan är 
framtagen sätts en kortare tid för markanvisningen, vilken anpassas efter storlek och typ av 
projekt.  
 
Kommunen kan komma att återta en given markanvisning under bindningstiden om det är 
uppenbart att byggherren inte förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller på det 
sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till 
ersättning.  
 
Markanvisningen fullföljs genom ett marköverlåtelseavtal alternativt ett markupplåtelseavtal, 
med tillhörande genomförandeavtal som reglerar projektets genomförande mellan kommunen 
och byggherren.  
 

Upplåtelseform 
Kommunen har rätt att bestämma val av upplåtelseform för markanvisningen såsom ägande-, 
bostads- eller hyresrätt. 
 

Specialbostäder  
Vid detaljplaneläggning av område som är markanvisat kan det komma att bli aktuellt med 
byggrätter/utrymmen för kommunal service. Det kan till exempel gälla att integrera olika former 
av socialt boende och specialbostäder vid nya bostadsprojekt. Byggherren ska vara medveten om 
och aktivt stödja detta. 
Kravet måste uppfyllas även om detta innebär viss ekonomisk belastning för de vanliga 
bostäderna. 
 

Kostnadsfördelning vid planläggning 
Vid en markanvisning tar byggherren all ekonomisk risk. Om ett detaljplanearbete är inlett och 
sedan avbryts ska byggherren ersätta kommunen för det arbete som kommunen lagt ner på 
detaljplanearbete och avtalsskrivning. Detta gäller oavsett om byggherren avbryter projektet eller 
om kommunen av någon anledning inte har möjlighet att fullfölja detaljplanearbetet, till exempel 
på grund av ändrade förutsättningar eller andra myndighetsbeslut. 
Projekt som avbryts ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning i kompensation. 
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Kostnadsfördelning vid byggnation 
Kostnader för projektering och utbyggnad av gator, vägar och andra allmänna platser som hör till 
området samt av anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten, finansieras av 
byggherren eller de fastighetsägare som har nytta av detaljplanen. 
 

Övriga beslut eller krav från myndigheter 
Övriga beslut och krav som fattas eller kommer att fattas av myndigheter, kommunfullmäktige 
eller annan kommunal nämnd under markanvisningen är tvingande att följa. 
 

Överlåtelse av markanvisning 
Det är inte tillåtet att överlåta en markanvisning utan kommunens skriftliga godkännande. 
 

Marköverlåtelse 
Marköverlåtelsen av den fasta egendomen hel eller del av fastighet sker efter detaljplanen 
antagits, vilket regleras i markanvisningsavtalet. Då markpris fastställs vid markanvisningstillfället 
kommer priset knytas till lämpligt index och justeras utifrån detta fram till tidpunkten för 
tecknande av överlåtelseavtal. 
 

Markupplåtelse 
Istället för överlåtelse av mark kan upplåtelse av mark till byggherre med tomträtt förekomma. 
Vad gäller markpris vid tomträttsupplåtelse sker upplåtelser mot en årlig avgäld, där grunderna 
för avgäldsuttag är bestämda i lag. 
 

Markanvisningsavgift 
Markanvisningsavgift tas i regel endast ut vid anvisningar av redan planlagd och iordningsställd 
tomtmark. 
För att täcka ingångsvärden som ränta på markvärdet samt de löpande kostnader som 
uppkommer under anvisningstiden kan kommunen komma att ta ut en markanvisningsavgift. 
Utöver ingångsvärden kan kostnader som fastighetsskatt samt uppkomna kapitalkostnader för till 
exempel infrastruktur komma att tas ut. Utgångspunkten är att kommunen, när en 
markanvisningsavgift tas ut, ska ersättas för samtliga kostnader för att marken ligger obebyggd 
och låst under tiden för markanvisningen. 
 
Markanvisningsavgiften skrivs in i markanvisningsavtalet och avgiften tas ut när en intressent 
behöver en viss tid för att utveckla ett projekt.  
Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte vare sig vid fullföljd eller om projektet avbryts. 
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Prissättning av mark 
Enligt 2 kap 8§ kommunallagen ska det markpris som åsätts marken vid en försäljning eller 
upplåtelse vara marknadsmässigt. Det är inte tillåtet för kommuner att subventionera byggande 
genom att avsiktligen hålla nere markpriserna. 
Markpriset fastställs antingen genom en oberoende expertvärdering alternativt via villkorslöst 
anbudsförfarande i samband med markanvisningen. EU:s statsstödsregler innebär att kommunen 
vid anbudsförfarande avseende markpris är bunden att anta det högsta budet.  
 
 

4. Ansökan och handläggning  
 

Här hittar du kommande projekt 
När kommunen har mark att anvisa kommer detta att annonseras på kommunens hemsida, 
www.stromstad.se och på eventuell ytterligare lämplig plats. 
De byggherrar som väljer att prenumerera på kommunens hemsida om markanvisningar 
informeras automatiskt via mail när nya markanvisningar släpps eller annan information 
publiceras.  
All aktuell information om respektive markanvisning finns på hemsidan. Där redovisas också 
information om vilka intressenter som blivit utvalda till avslutade markanvisningar. Information 
skickas även ut till samtliga som deltagit i den aktuella markanvisningen.  
 
En byggherre kan även själv föreslå ett projekt på en specifik plats genom en spontanansökan. 
Kommunen avgör dock om direktanvisning är lämplig i det enskilda fallet eller om markanvisning 
ska ske i konkurrens. 
 

Krav på ansökan 
En ansökan om markanvisning ska vara skriftlig och innehålla en översiktlig redogörelse av 
projektet med principskisser och en beskrivning av bostadstyper och upplåtelseform, 
byggnadsvolymer och utformning, samt en redogörelse för olika tekniska frågor av vikt för det 
aktuella projektet om inget annat framgår i samband med annonseringen. Ansökan ska även 
innehålla de översiktliga frågeställningar som finns uppställda för det specifika projektet. 
 

Hur hanteras inkommen ansökan om markanvisning? 
Mark- och exploateringsavdelningen leder och samordnar arbetet från ansökan till beslut. 
Avser ansökan en pågående annonserad markanvisning handläggs ansökan av ansvarig 
projektledare på mark- och exploateringsavdelningen.  
Vid en spontanansökan tilldelas byggherren en projektledare på mark- och 
exploateringsavdelningen, som följer byggherren genom den fortsatta processen till beslut. 
 

http://www.stromstad.se/
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Tekniska nämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige beslutar om markanvisningar 
beroende på typ av ärende. 
 
Det bör noteras att en markanvisning för ett projekt inte är kommunens ställningstagande så som 
planmyndighet i detaljplaneprocessen. Detaljplanen för ny bebyggelse prövas i särskild ordning av 
miljö- och byggnämnden samt kommunfullmäktige i enlighet med plan- och bygglagen. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen handlägger markanvisningar, upprättar markanvisningsavtal 
och samordnar genomförandet. Planavdelningen handlägger detaljplaner och byggavdelningen 
handlägger bygglov. 
 
 
Handläggningstid 
Vid en annonserad markanvisning framgår beräknad handläggningstid från det att 
markanvisningen utlyses till dess att byggherren kan få besked om en eventuell markanvisning.   
Vid en spontanansökan beräknas handläggningstiden för mindre projekt till fyra månader från det 
mark- och exploateringsavdelningen erhållit ansökan och fram tills byggherren kan få ett besked 
om en eventuell markanvisning. Kvaliteten på ansökningshandlingarna är avgörande för 
handläggningstiden.  
 

Kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av ansökan 
Vid utvärdering av val av byggherre tas hänsyn till byggherrens ekonomi, stabilitet och intresse av 
långsiktig förvaltning av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform. Erforderlig erfarenhet samt 
vilka resurser som krävs av byggherren beror på storlek på projekt. Hänsyn tas till hur byggherren 
utfört tidigare markanvisade projekt.  
Därutöver kan kommunen bland annat komma att ta ställning till hur projektet passar in i befintlig 
bebyggelsestruktur, redovisad balans mellan upplåtelseformer, kvalitets- och miljöprofil hos 
byggherren samt möjligheten att bygga kostnadseffektiva bostäder. 
 
På anmodan från kommunen ska byggherren redovisa: 
 

• grundläggande information om företaget, såsom organisation och ekonomisk status i form av 
årsredovisning eller liknande,  

• kontaktpersoner, personer i ledande ställning, 
• redogöra referensmaterial. 
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Beslut om att anta riktlinjer 
Riktlinjerna om markanvisningar ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 3 kap 9§ 
kommunallagen (1994:900).  
Kommunfullmäktiges beslut om att anta riktlinjerna kan överklagas genom laglighetsprövning 
enligt 10 kap kommunallagen. Detta innebär att en överprövning endast kan avse beslutets 
laglighet och inte dess lämplighet. 
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1 § Verksamhetsområde 
Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter avseende bla teknisk försörjning och teknisk 
verksamhet, infrastruktur, förvaltning av kommunal mark, hamnverksamhet, trafik- och 
ordningsfrågor samt i övrigt vad som anges nedan i 2 § och 3 §. 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de 
initiativ som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. 
Tekniska nämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder och kommunala 
bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, sociala-, miljö- och 
folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 

 
2 § Ansvarsområden 
Nämndens uppgifter och ansvarsområden omfattar: 

 
• förvalta och underhålla kommunens fastigheter (mark, byggnader och anläggningar) 
• operativ natur och miljövård samt skogsbruk enligt kommunens gröna skogsbruksplan 
• belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden och 

nyttjanderätter med en upplåtelsetid om högst 10 år  
• tillskapa rätt för eller belasta kommunal fastighet med servitut,  
• ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens ombud i sådana förrättningar som 

faller under nämndens ansvarsområde 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller 

fastighetsdel för högst 100 prisbasbelopp. 
• försälja bostadstomter via tomtkön 
• tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och aktivt 

bevaka fastighetsmarknaden i kommunen samt bevaka att 
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

• upplåta tomträtt inklusive omprövning av tomträttsavgälder 
• förvalta tomtkön 
• handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt PBL 
• ingå hyresavtal för lokaler eller bostäder som faller under nämndens förvaltning och för en 

upplåtelsetid om högst 10 år  
• inteckningar och pantbrev 
• fortlöpande utbyggnad samt drift och underhåll av va-anläggningarna fortlöpande 

utbyggnad samt drift och underhåll av kommunens allmänna platser, såsom gatu- och 
vägnät, gång- och cykelvägar, offentlig belysning, fritidsanläggningar, parker och 
grönområden, lek- och badplatser 

• energiproduktion och försäljning för fjärrvärmeverk Tången 
• fullgöra det kommunala renhållningsansvaret innebärande bla allmän renhållning, 

avfallshantering och återvinning 
• insamling och behandling av hushållsavfall enligt miljöbalken 
• pröva frågor om bortforsling av hushållsvall om särskilda skäl föreligger 
• dagvatten, dricksvattenproduktion och avloppsbehandling innebärande att tillhandahålla 

vatten och att rena avloppsvatten inom av kommunen fastställda verksamhetsområden 
• hamnverksamhet för kommersiella hamnar och småbåtshamnar 
• rederiverksamhet för linfärjor 

• flygplatsverksamhet på Näsinge flygfält 
• övergripande trafikplanering, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor 
• flyttning av fordon 
• utfärda lokala trafikföreskrifter och i övrigt verka för en förbättrad trafiksäkerhet 
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• allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för torghandel enligt 
ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen med bemyndigande för kommuner 
och länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 

• verksamhet på Ekoparken 
• hantera kommunens fordonspark 
• kommunens förrådsverksamhet 
• avge yttranden ärenden som remitterats till nämnden 

 
Härutöver är tekniska nämnden trafiknämnd och fullgör de uppgifter som åligger nämnden i 
trafikförordningen (1998:1276) för vissa trafikfrågor och enligt lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234). 
Tekniska nämnden har även att fullgöra va-huvudmannens ansvar enligt vattentjänstlagen. 
Nämnden har att fatta beslut i ovan angivna grupper av ärenden som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt eller där det i lag eller författning anges något annat. 

 
3 § Delegering från fullmäktige 
Detta innebär bland annat att nämnden beslutar om: 

• ökning eller minskning av verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt riktlinjer 
fastställda av fullmäktige 

• ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

• ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i de delar som rör nämndens 
verksamhetsområde 

• att upplåta allmän plats för särskilt ändamål 

4 § Nämndens sammansättning 
Tekniska nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som utses av fullmäktige. Vidare utser 
fullmäktige ordförande och vice ordförande i nämnden. 

 
5 § Tekniska nämndens ordförande 
Det åligger tekniska nämndens ordförande 

• att närmast under tekniska nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde. 
• att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 

verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ, 
• att befrämja erforderlig samverkan mellan tekniska nämnden och kommunens övriga 

nämnder, styrelser och kommunala bolag, 
• att vid uppvaktningar för myndigheter eller konferenser och sammanträden med myndighet, 

företag och enskilda företräda tekniska nämnden, om inte nämnden för särskilt fall 
annorlunda beslutar, 

• att tillse att tekniska nämndens ärenden behandlas utan onödigt 
dröjsmål 

• att i övrigt tillse att tekniska nämndens uppgifter fullgöres 
 

6 § Gemensamma reglementsbestämmelser 
I övrigt gäller för tekniska nämndens verksamhet de av fullmäktige antagna gemensamma 
reglementsbestämmelser för kommunens nämnder i Strömstads kommun. 
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Styrelsens uppgifter 

1 § Allmänt om styrelsens uppgifter 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter dess utveckling och dess ekonomiska ställning. 

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

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

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

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter och sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls. 

 

3 § Styrelsens övergripande uppgifter 
Styrelsen ska 

1. leda arbetet med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen, utveckling av den kommunala 
demokratin, medborgar- och brukarinflytande samspelet mellan politik och verksamheter, 

2. leda arbetet med att genomföra och samordna fullmäktiges övergripande visioner och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt 
göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

3. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut, 
4. ha ett övergripande ansvar för interna och externa säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs, 
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder 
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med 

vad fullmäktige särskilt beslutar, 
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare, 
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med KL, 
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
12. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning 
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Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska 
handlägga ska beredas. 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden. 

 
4 § Företag och stiftelser 
Styrelsen ska 

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

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna, 
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är 

uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 
5. årligen, senast under mars månad i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 

som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

 
5 § Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i. 

 
6 § Kommunstyrelsens verksamhet 
Inom styrelsens ansvarsområde ingår även att ansvara för samt utveckla, leda och samordna bland 
annat verksamheter inom följande områden; 

• utveckling av den kommunala demokratin 
• strategiska utvecklingsfrågor 
• medborgar- och brukarinflytande 
• samspel mellan politik och förvaltningar 
• genomförandet av fullmäktiges visioner och mål 
• övergripande arbetet med jämställdhets- mångfalds- och integrationsfrågor 
• personal-, löne- och arbetsgivarpolitik 
• övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen samt samverkan enligt 

arbetsmiljölagen 
• arbetsmiljön inom den egna verksamheten 
• kommunens ekonomiska och finansiella utveckling 
• övergripande ansvaret för kommunens organisation och dess utveckling 
• kommunens styrdokument, policys och författningssamling 
• folkhälsa och brottsförebyggande arbete 
• kultur- och fritidsfrågor. 
•  I samverkan med barn- och utbildningsnämnden ordna kultur- och fritidsaktiviteter för barn 

och ungdom, 
• fritidsgårdsverksamhet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
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• ansvar för övergripande planering för friluftsliv 
• kommunens ekonomiska och finansiella utveckling 
• ansvara för den översiktliga planeringen samt ansvar för det strategiska mark- och 

exploateringsansvaret 
• prövning och beviljande av planbesked för planer samt prioritering av arbetet med planerna 
• belasta kommunal fastighet eller ingå avtal till förmån för kommunen avseende arrenden och 

nyttjanderätter för en upplåtelsetid mellan 11-20 år 
• kommunstyrelsen har ansvar för bostadsförsörjningsprogram 
• lokalförsörjning 
• hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor 
• kollektivtrafik 
• svara för kommunal energiplanering enligt lag samt främja god energihushållning 
• regionala, nationella och internationella frågor 
• näringslivs- och turismfrågor samt landsbygdsutveckling 
• sysselsättning och arbetsmarknad 
• central informationsverksamhet 
• marknadsföring av kommunen 
• upphandling 
• försäkringsfrågor 
• lotteritillstånd 
• beredskapsplanering 
• säkerhets- och riskhanteringsarbete 
• överförmyndarverksamheten 
• ägarfrågor som rör de kommunala bolagen 
• arkivfrågor 
• telefoni, kontorsservice och växel för samtliga förvaltningar 
• kommunens centrala IT verksamhet och övergripande IT strategier 

• kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, 
e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem, 
förtroendemannaregister och andra kommungemensamma system, registeransvar för de 
personregister som styrelsen förfogar över i sin verksamhet 

• kommunens statistik 

Styrelsen har även hand om de förvaltnings-, verksamhetsuppgifter samt verkställighetsuppgifter i 
övrigt, som inte uppdragits åt annan nämnd. 

 
Ekonomi- och medelsförvaltning 

7 § Ekonomi 
Styrelsen ska 

 
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för 

denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
4. handha kommunens stiftelser och donationsförvaltning samt att placera medel som ingår i 

stiftelserna och donationer i enlighet med kommunens donationspolicy samt efter samtycke 
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den 
nämnden, 
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5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 
7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, 
8. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser, 
9. ge anvisningar om attest och utanordning, 
10. svara för nämndövergripande upphandlingar av varor och tjänster samt för styrelsens egen 

verksamhet. 
 

Delegering från fullmäktige 

8 § Personal- och arbetsgivarfrågor 
Styrelsen är kommunens anställningsmyndighet, personalorgan och pensionsmyndighet. Styrelsen är 
kommunens företrädare som arbetsgivare och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska ansvara för och besluta i frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid 
bland annat att; 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller enligt 11-14 
och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 
3. besluta om stridsåtgärd, 
4. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 
5. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, bevaka och följa frågor 
om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen, 

6. inom riktlinjer som fullmäktige fastställt besluta om styrelsens förvaltningsorganisation, 
7. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik, 
8. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetens-försörjning, 
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och 
jämställdhetsfrågor, 
9. ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kommunorganisationen; leda och samordna 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt samverkan enligt arbetsmiljölagen, 
10. ansvara för arbetsmiljön för den egna verksamheten 
11. initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet i kommunen bland annat vad avser 
organisatoriska frågor. 

 
Ekonomi 
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden 

 
1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer 
som fullmäktige fastställt, 
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer, 
3. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter, 
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa 
överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
avtal, 
5. besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 
investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten. 
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Övrig verksamhet 
Styrelsen ska bland annat besluta i följande grupper av ärenden: 
1. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
2. utfärdande av administrativa rutiner och föreskrifter för kommunens olika verksamheter 
3. besluta om rutiner för publicering av nämndernas dokument 
4. avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 
5. tillstånd att använda kommunens vapen, 
6. kommunens beredskapsplanering 
7. kommunens försäkringsfrågor 
8. avge yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när 

tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen skall därvid om möjligt 
samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet, 

9. frågor rörande avtal om flyktingmottagning, 
10. övergripande kultur- och fritidsverksamhet 

 
11. själv eller genom ombud i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för 

kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

12. utse dataskyddsombud. 
13. vid oenighet medla mellan nämnder/bolag i syfte att finna den för kommunen gynnsammaste 

lösningen. 
 
Rätt att besluta i styrelsens ställe regleras i särskild delegationsordning antagen av styrelsen eller i 
särskilda beslut. 

 
Uppföljningsfunktionen 

9 § Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

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

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas 

mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv, 

6. två gånger per år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redogörelsen ska göras på fullmäktiges sista möte före 30 juni och sista mötet före 31 december, 

7. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL 
eller enligt annan lag eller författning. 

 

Särskilda uppgifter 

10 § Processbehörighet 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller 
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
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11 § Krisledning och höjd beredskap 
Vid höjd beredskap ansvarar styrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva. 
Ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjdberedskap (krisledningsnämnd) åvilar en av fullmäktige i särskild ordning vald 
Krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 
12 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 

• styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:457) om arbetslöshetsnämnd 
• styrelsen är kommunens patientnämnd enligt lagen (1998:1656). 
• styrelsen ansvarar enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) för kommunens skydd och tillsyn 

av säkerhetsskyddet. 
• styrelsen prövar tillstånd i frågor om tillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000). 

 
13 § Arkivmyndighet 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i ett av fullmäktige antaget 
arkivreglemente. 

 

14 § Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för 
kommunens externa och interna webbplats. 

 

15 § Författningssamling 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form. 

 

16 § Uppdrag och verksamhet 
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut 
– har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 
givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

 
17 § Organisation inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

 
18 § Behandling av personuppgifter 
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt 
artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 
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19 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom särskilt uppdrag 
• genom finansbemyndigande (exempelvis ramanslag). 

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 

20 § Information och samråd 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

 
21 § Medborgarförslag 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas så 
att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det 
att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 
har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i juni och december. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara 
när styrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna i ärendet men inte när beslut fattas. 
Undantag är de fall som anges i 6 kap 25 § 3st KL. 

 
Arbetsformer 
22 § Sammansättning, mandattid för ledamöter och ersättare 
Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs, om inte 
annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige har ägt rum. 

 
23 § Presidium 
Styrelsen ska ha ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 
Presidiet väljs av fullmäktige bland styrelsens ledamöter. 
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Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

 
24 § Kommunalråd 
Sedan val av styrelsen skett utser fullmäktige ett kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande ska 
vara kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 

 
25 § Ordföranden 
Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 
beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen, 
6. bevaka att styrelsen beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder, fullmäktige samt de 
kommunala bolagen 
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. 
 

26 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter 

 
27 § Inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska 
själv eller genom gruppledare för sitt parti snarast kalla den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra, som inte redan kallats in. 

 
28 § Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. 
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Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 
bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 
protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende 
av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti. 

 

29 § Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit sin tjänstgöring under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör ett annat parti. 

 
Sammanträdena 
30 § Tidpunkt 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

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

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde. 

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

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

 
31 § Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

• Kallelsen med föredragningslista, med uppgift om tid och plats för sammanträdet, ska 
elektroniskt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. 

• I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt 
• Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 

föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 

32 § Offentliga sammanträden 
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

 
33 § Sammanträde på distans 
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
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sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 

34 § Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
35 § Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 
36 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser. 
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
37 § Delgivningsmottagare 
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, förvaltningschefen eller annan 
anställd som styrelsen beslutar. 

 
38 § Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av den som styrelsen utser. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv 
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

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

 
39 § Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha en samordnande och 
övergripande ledningsfunktion av hela det politiska arbetet och bland annat vara koordinator mellan 
styrelse, nämnder, kommunala bolag och beredningar inom styrelsens ansvarsområde. 

 
Arbetsutskottet är kommunens budgetberedning. 
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40 § Utskott 
Styrelsen får själv inrätta och avskaffa ytterligare utskott. Det arbetsutskott som fullmäktige beslutat 
att styrelsen ska ha får inte avskaffas av styrelsen. 

Styrelsen väljer, bland styrelsens ledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare i utskotten. 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen bestämda turordningen. Avgår en ledamot 
eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 
Arbetsutskott 
Styrelsen väljer bland utskottets ledamöter ordförande och 1:e och 2:e vice ordföranden. 

 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare. 

 
Övriga utskott 
Styrelsen avgör om ersättare har rätt att närvara. Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett 
sammanträde ska ledamoten kalla ersättare. 

 
41 § Utskott och presidiets uppgifter och beredning 
Styrelsen ska fastställa en delegationsordning för sitt utskott/presidium. 

 
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet/presidiet om 
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till 
utskottet/presidiet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet/presidiet. 
 
När ärendet beretts kan utskottet/presidiet vid behov lägga fram förslag till beslut. 

Vid utskotts-/presidiesammanträde kan protokoll föras även i de delar där utskottet inte enbart 
bereder ett ärende för beslut. 

 
42 § Tid för sammanträde med utskott/presidium samt beslutsförhet 
Utskottet/presidiet sammanträder på dag och tid som varje utskott/presidium bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas Utskottet/presidiet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
43 § Jäv, tjänstgöring, justering och reservation i utskott/presidium 
Ifråga om jäv, tjänstgöring, ledamot som avbrutit sin tjänstgöring, justering av protokoll och 
reservation gäller vad som i detta reglemente är föreskrivet för styrelsen. 

 

44 § Närvarorätt 
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen rätt att närvara vid 
sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0207 

KS § 92 Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin 
för uppföljning  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

• Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
• Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter
• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och

nämnd

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 så genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete. Även kommunens förtroendevalda revisorer genomförde en 
granskning. Ett antal förbättringsområden framkom i de båda rapporterna vilket 
resulterade i att HR-chefen fick i uppdrag att ta fram förslag till 

• Ny fördelning (delegation) av arbetsmiljöarbetet som kommer att klargöra
nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet inklusive uppföljningen.

• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till nämnd och på övergripande
kommunnivå till KF.

Beslutsunderlag 
Förslag till Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-04-27 § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

• Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
• Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter
• Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och

nämnd

Beslutet skickas till 
Diariet

13



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens personalutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  
   

 
   

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

 KS/2022-0207 

KSpu § 8 Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin 
för uppföljning  

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

 Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
 Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och 

nämnd  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 så genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete. Även kommunens förtroendevalda revisorer genomförde en 
granskning. Ett antal förbättringsområden framkom i de båda rapporterna vilket 
resulterade i att HR-chefen fick i uppdrag att ta fram förslag till 

 Ny fördelning (delegation) av arbetsmiljöarbetet som kommer att klargöra 
nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet inklusive uppföljningen.  

 Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till nämnd och på 
övergripande kommunnivå till KF.   

Beslutsunderlag 
Förslag till Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor  

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

Att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inklusive bilagor: 

 Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
 Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och 

nämnd  

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-16 Ärende: KS/2022-0207 
KS - Personal- och löneavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
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 Kommunstyrelsen 

Arbetsmiljöuppgifter - delegering och rutin för uppföljning 

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

Att anta styrdokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inkl bilagor: 

 Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter 
 Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige och 

nämnd  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 så genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete. Även kommunens förtroendevalda revisorer genomförde en 
granskning. Ett antal förbättringsområden framkom i de båda rapporterna vilket 
resulterade i att HR-chefen fick i uppdrag att ta fram förslag till 

 Ny fördelning (delegation) av arbetsmiljöarbetet som kommer att 
klargöra nämndernas ansvar för arbetsmiljöarbetet inklusive 
uppföljningen.  

 Rutin för uppföljning av arbetsmiljöarbetet till nämnd och på 
övergripande kommunnivå till KF.  

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har funnit att följande perspektiv beaktas i 
tjänsteskrivelsen: 

Juridiskt perspektiv 
Arbetmiljölagen 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inkl bilagor 
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 2022-03-16 Ärende: KS/2022-0207 
   

 

   

  

Karin Mellberg Jansson 
HR chef 
0526-194 82 
karin.mellbergjansson@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526-190 55 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
HR-chef



  
 

 
Strömstads kommuns 
 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
 
 
 

 
Dokumenttyp Delegation 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

HR-avdelningen 
Antagen 2022-xx-xx  
Ansvar HR chef            

 
  

Dnr  KS/2022-0207



Bakgrund 

I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 preciseras arbetsgivarens skyldigheter 
angående arbetsmiljön. I 6 § anges att ”arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter i verksamheten på 
ett sådant sätt att arbetsmiljökraven kan uppfyllas”. Med fördelning menas att arbetsgivaren fördelar 
arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser på andra i verksamheten. Vissa uppgifter kan bara 
fördelas till chefer medan andra kan fördelas till specialister eller motsvarande. Det övergripande 
ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid kvar på arbetsgivaren. 

De politiskt förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är arbetsgivare och 
därmed även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. De förtroendevalda ska bland annat se till att 
det finns en väl fungerande organisation för arbetsmiljöarbetet, där det klart framgår vem som 
ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att verksamheten leds av chefer med tillräckliga kunskaper 
och befogenheter inom arbetsmiljöområdet.   

En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten om sina skyldigheter och ha 
de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Denne ska även känna till 
möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om förutsättningarna för att bedriva 
ett bra arbetsmiljöarbete inte finns. Returneringen görs skriftligen på särskild blankett. Att returnera 
en arbetsmiljöuppgift innebär inte en uppsägning av anställningen eller chefsuppdraget, 
arbetsmiljöuppgifterna återgår då till den nivå fördelningen kommit ifrån. 

 

Ansvar  

Kommunfullmäktige:  

 fördelar medel genom att anta övergripande budget  
 har gett kommunstyrelsen uppdraget att leda och samordna personalpolitiken 
 fördelar arbetsmiljöuppgifter till både kommunstyrelsen och nämnderna 
 antar arbetsmiljöpolicyn vilket genom sina mål visar inriktning på kommunens 

arbetsmiljöarbete 

Det innebär att det övergripande arbetsmiljöansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö ligger på 
respektive nämnd, det vill säga att de förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar 
för att arbetsmiljölagen följs inom respektive verksamhet.   

Kommunstyrelsen/personalutskott: 

 Leder och samordnar personalpolitiken på en kommunövergripande nivå 
 Kommunstyrelsen ska tillse att det inom kommunen finns en på lämpligt sätt organiserad 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och att det finns rutiner för utredning av 
ohälsa, olyckor och tillbud. 

Uppgifter 

Kommunfullmäktige ska: 

 fastställa övergripande riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet 
 fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna 
 se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna 
 följa upp kommunens arbetsmiljöarbete genom nämnderna 



 ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i kommunfullmäktiges årliga 
budgetbeslut 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska: 

 se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön 

 verkställa kommunfullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas 
fram 

 ge kommundirektör/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 
det systematiska arbetsmiljöarbetet kan drivas ute på arbetsplatserna  

 se till att kommundirektör/förvaltningschef har befogenheter, resurser, kunskaper och 
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet 

 se till att konsekvenser för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
 se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas  
 se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både 

förvaltningsövergripande och på varje arbetsplats. 
 

Även om arbetsmiljöansvaret har tilldelats tjänsteperson har kommunstyrelsen och nämnderna ändå 
kvar det yttersta ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

Uppgiftsfördelning 

Kommunfullmäktige som högsta beslutande organ i kommunen fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Kommunstyrelsen/nämnderna fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör/förvaltningschef 
samt ger kommundirektör/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter vidare.   

Kommundirektör/förvaltningschef fördelar uppgifterna till nästa chefsled i sin förvaltning.   

Förvaltningschef/Verksamhetschef har möjlighet att fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter vidare till 
rektor, förskolechef, enhetschef eller avdelningschef. 

Vidare fördelning kan ske till medarbetare med funktionsansvar.   

HR-avdelningen är en resurs i arbetsmiljöarbetet.  

Checklista vid uppgiftsfördelning 

 uppgifterna är fördelade på tillräckligt många medarbetare 
 den som får uppgifter fördelade till sig har en rimlig arbetssituation 
 den som får uppgifter fördelade till sig har tillräckliga befogenheter, det vill säga rätt att fatta 

beslut och vidta åtgärder 
 den som får uppgifter fördelade till sig har resurser, det vill säga ekonomiska medel, lokaler, 

tid och kompetenta medarbetare  
 de som får uppgifter fördelade till sig har kompetens om: 

o arbetsmiljöreglering  
o förhållanden som innebär risk för ohälsa och olycksfall  
o åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
o hur man främjar en god arbetsmiljö 

 fördelningen görs skriftligt och undertecknas av både den som fördelar och den som tar 
emot uppgiften (mall i bilaga 1) 



 det ska finnas möjlighet att returnera en arbetsmiljöuppgift om hen saknar befogenhet 
och/eller resurser att lösa ett problem. Returneringen ska motiveras och ske skriftligt (mall i 
bilaga 2) 

 
Arbetsmiljöuppgifter och straffrättsligt ansvar 

Arbetsmiljöbrott finns reglerade i brottsbalken. Som ansvarig för arbetsmiljöuppgifter kan man 
dömas för arbetsmiljöbrott om man åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt så att någon skadar sig 
eller avlider.  Vid en rättslig prövning granskas arbetsgivarens fördelning av arbetsmiljöuppgifter. En 
bristande och otydlig fördelning kan leda till straffrättsligt ansvar. Har någon brustit i sin uppgift att 
utföra en skyddsåtgärd som hen blivit ålagd kan det leda till att den personen döms för 
arbetsmiljöbrott förutsatt att hen hade tillräckliga kunskaper och resurser för att utföra 
skyddsåtgärden. 

För att en fördelning ska vara giltig ska den som har tagit emot fördelningen ha kompetens, 
befogenheter och resurser som krävs för att klara arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Ingen ska ha 
arbetsmiljöuppgifter utan att känna till det. Dock går det inte att utesluta att vissa 
arbetsmiljöuppgifter följer med den ställning den anställde har, något som främst gäller chefer.  

Om inte arbetsmiljöuppgifterna har fördelats eller fördelats felaktigt så är det nästa högre nivås 
ansvarig som innehar fördelningen.  

Har arbetsmiljöuppgifter fördelats korrekt till en person med tillräcklig kompetens och erfarenhet 
och med åtföljande beslutsbefogenheter är det denna som får arbetsmiljöansvaret och som också 
kan göras straffrättsligt ansvarig om en olycka inträffar. 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 



Nivå 1 Kommunfullmäktige   

Fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna samt ser till att tillräckligt med 
resurser fördelas så att kommunstyrelsen och nämnderna kan bedriva ett kvalitetssäkert 
arbetsmiljöarbete. Kommunfullmäktige ska även se till att det finns tydliga styrdokument och mål för 
arbetsmiljöarbetet.  

Kommunfullmäktige tillser att det i reglementet anges att Kommunstyrelsen är anställande 
myndighet. Kommunfullmäktige tillser att det i reglementet för respektive nämnd anges att de 
övervakar och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare.  

Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifter genom kommunfullmäktiges ordförande till 
respektive nämnd genom nämndordförande. 

Nivå 2 Kommunstyrelse och nämnder 

Verksamhetsansvaret för de olika förvaltningarna finns hos respektive nämnd/kommunstyrelse och 
de ska vid varje beslut beakta arbetsmiljöaspekter (AFS 2001:1 § 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete).  

De förtroendevalda i varje nämnd ska se till att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet, det 
vill säga att cheferna har ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, kompetens och resurser.  

Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljön är tillfredsställande måste läggas ut på ett sådant sätt att 
arbetsmiljöuppgifterna blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. Både 
kommunstyrelsen och nämnderna har ett ansvar att följa upp och återrapportera 
arbetsmiljöfrågorna till kommunfullmäktige genom verksamhetsuppföljning.  

Ansvarsreglerna gäller ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnder mot bakgrund av att de 
ansvarar för den övergripande organisationen och för att det finns ansvariga befattningshavare med 
tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens.  

För arbetsmiljöuppgifter som returneras till kommunstyrelsen eller till nämnderna bär ledamöterna 
ett ansvar. 

Respektive nämnd fördelar genom nämndordförande arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltning 
genom förvaltningschef. 

 

Nivå 3 Kommundirektör/förvaltningschef  

Kommundirektören/förvaltningschefen har skyldighet att skaffa sig kunskap om lagstiftning och 
förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv samt inom sitt område 
driva arbetsmiljöarbetet.  

Det innebär att: 

 organisera arbetsmiljöarbetet systematiskt vad avser planering, ledning och kontroll inom sin 
egen förvaltning   

 tillämpa Strömstads kommuns samverkansavtal 
 följa upp att förvaltningarnas samverkansgrupper fortlöpande belyser, driver på och följer 

upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive förvaltning 
 fortlöpande följa upp och hålla nämnden eller styrelsen underrättad om utvecklingen inom 

arbetsmiljöområdet 



 ha kunskap om gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket och se till att de följs  
 bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som 

har ansvar för varje typ av fråga 
 ansvara för att uppgifterna uppdateras vid organisations- och verksamhetsförändringar samt 

förvissar sig om att kompetens, resurser och befogenheter finns 
 att riskanalyser av arbetsmiljön görs kontinuerligt och att handlingsplaner för 

arbetsmiljöarbetet upprättas och att insatserna för arbetsmiljön följs upp 
 fortlöpande arbeta för ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 

fungerande arbetsmiljöarbete 
 bevaka att skyddsombudens rättigheter enligt lagar och avtal tillgodoses 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras  
 åtgärda brister i arbetsmiljön inom fördelade områden eller returnera frågan till 

kommunstyrelsen/nämnden 

Kommundirektören/förvaltningschefen ansvarar för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till 
underordnade och tillse att dessa har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna 
bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. 

Nivå 4 Verksamhetschef 

Chefer direkt underställda kommundirektör eller förvaltningschef har skyldighet att skaffa sig 
kunskap om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljöverkets direktiv 
samt inom sitt område driva arbetsmiljöarbetet.  

Det innebär att: 

 ansvara för att organisera och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen 

 tillämpa Strömstads kommuns samverkansavtal 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de 

instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av personal 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används 
 ansvara för att arbetsmiljöronder genomförs 
 arbetsskada och tillbud anmäls och utreds samt till Arbetsmiljöverket rapportera allvarliga 

arbetsskador och tillbud  
 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön 
 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten 
 ansvara för att planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring samt 

andra bestämmelser i avtal med mera följs och att information om reglerna ges 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän försäkring 
 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet. 
 ansvara för att Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste chef 



 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och följs 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras  
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet saknas 

De har ansvar att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade chefer och tillse att dessa 
har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna bedriva ett gott 
arbetsmiljöarbete.  

Nivå 5 Rektor, enhetschef, avdelningschef eller annan med personalansvar 

Rektor, förskolechef, enhetschef, arbetsledare eller annan med personalansvar har skyldighet att 
skaffa sig kunskap om lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet enligt 
Arbetsmiljöverkets direktiv samt inom sitt område driva arbetsmiljöarbetet.  

Det innebär att: 

 ansvara för att organisera och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen 

 tillämpa Strömstads kommuns samverkansavtal 
 verksamhetens personal t.ex. via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de 

instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall 
 nyanställda, elever, praktikanter och visstidsanställda alltid får instruktioner om 

arbetsmetoder, utrustning, kemiska hälsorisker, brandinformation och övriga 
arbetsmiljöhänsyn för att förebygga ohälsa och olycksfall. Momentet ska ingå i 
introduktionen av personal 

 befintliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning används 
 vedertagen arbets-/lyftteknik används 
 arbetsmiljöronder genomförs 
 arbetsskada och tillbud anmäls och utreds samt till Arbetsmiljöverket rapportera allvarliga 

arbetsskador och tillbud  
 delta i planering av förändringar som har betydelse för arbetsmiljön 
 fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan 
 upprätta nödvändiga handlingsplaner för arbetsmiljöverksamheten 
 planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får önskad effekt 
 bestämmelser i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring samt 

andra bestämmelser i avtal med mera följs och att information om reglerna ges 
 den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att erforderliga arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder vidtages i enlighet med bestämmelser i lag om allmän försäkring 
 följa upp sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet 
 Arbetsmiljöverkets författningar samt normer och standard för utrustning och 

arbetsmetoder följs och att informationen finns tillgänglig 
 ta vara på olika lösningar på arbetsmiljöproblem och rapportera dessa till närmaste chef 
 eventuella ingripanden från Arbetsmiljöverket respekteras och följs 
 följa upp arbetsmiljöuppgifter som fördelats och ingripa om något behöver förbättras   
 till överordnad chef returnera varje arbetsmiljöfråga för vilken befogenhet saknas 

Ansvara för att skriftligt fördela arbetsmiljöuppgifter till underordnade och tillse att dessa har 
tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att kunna bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. 

Nivå 6 Medarbetare med funktionsansvar  



Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas till medarbetare med funktionsansvar eller speciella 
arbetsuppgifter exempelvis kemilärare, slöjdlärare, idrottslärare, handledare, arbetsledare, planerare 
etc. Arbetsmiljöuppgifterna fördelas till medarbetaren av närmaste chef och innebär att 
medarbetaren ska se till att dessa arbetsmiljöuppgifter genomförs. 

Alla medarbetare  

Alla medarbetare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att delta i det arbete som krävs för att 
skapa en bra hälsa och arbetsmiljö. 

Skyldigheterna innebär att alla medarbetare ska: 

 anmäla olycksfall eller tillbud samt aktivt medverka i det dagliga hälso- och 
arbetsmiljöarbetet genom att rapportera förhållanden som kan utgöra brist eller risk 

 aktivt delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god hälsa 
och arbetsmiljö och uppträda på ett sådant sätt att den psykosociala och den fysiska 
arbetsmiljön förbättras 

 aktivt bidra till att skapa en bra arbetsmiljö för varandra 
 följa föreskrifter och rutiner på arbetsplatsen genom att använda skyddsanordningar, 

personlig skyddsutrustning samt iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa 
och olycksfall 

 vara aktiv i sin egen rehabilitering 
 i dialog med arbetsgivare sätta realistiska mål så att uppkomst av ohälsa undviks  

 

Blanketter för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter 

Blanketterna för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter bifogas detta styrdokument samt 
finns i chefshandboken på intranätet. Samma blanketter gäller för fördelning på alla nivåer.  
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Datum 2022-03-23
Sida 1 (1)

Returnering av arbetsmiljöuppgifter 
 
I min egenskap av chef/medarbetare för______________________  returnerar jag de 
arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och som faller inom ditt ansvarsområde. 
 
 
 
Fördelare:___________________________________________ 
Mottagare:__________________________________________ 
Befattning:__________________________________________ 
Ansvarsområde:______________________________________ 
 
☐ Jag returnerar hela min arbetsmiljöfördelning 
☐ Jag returnerar vissa arbetsmiljöuppgifter:_____________________________________ 
 
Anledning till 
retunering:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Strömstad 2021-11-03  
 
 
___________________  _____________________ 
Underskrift av returlämnare  Underskrift av mottagare 
 
__________________________  ____________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
I min egenskap av ordförande/chef för______________________  fördelar jag de 
arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagen och som faller inom ditt ansvarsområde. 
 
För att kunna uppfylla arbetsmiljöansvaret vid Strömstads kommun, måste arbetsmiljöuppgifterna 
fördelas på olika nivåer i organisationen. Fördelningen klargörs genom riktlinjerna ”Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter” antaget av KF ärende nummer KS/2022-0207   
 
En chef som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig ska vara medveten om sina skyldigheter och ha 
de kunskaper som behövs för att bedriva detta arbete. Chefen ska också känna till 
möjligheten/skyldigheten att returnera arbetsmiljöuppgifterna om denne inte känner att 
förutsättningarna för att bedriva ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete finns.  
 
För att en fördelning ska vara giltig ska den som har tagit emot fördelningen ha de kunskaper, 
befogenheter och resurser som krävs för att klara ansvaret. 
 
Fördelare:___________________________________________ 
Mottagare:__________________________________________ 
Befattning:__________________________________________ 
Ansvarsområde:______________________________________ 
 
Innehar arbetsmiljöutbildning  ☐ Ja ☐ Nej     Planerad till :_______ 
 
 
 
Strömstad 2021-11-03  
 
 
___________________  _____________________ 
Ordf/chef som fördelar   Ordf/chef som fördelats 
Arbetsmiljöuppgifter  arbetsmiljöuppgifter 
 
__________________________  ____________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
En gång om året ska det göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att 
undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs så som föreskrifterna kräver, att det funkar och att 
arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Fungerar inte arbetssättet som det är tänkt, skall det 
förbättras. 
 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet till nämnd/kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 
Nämnd/kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska fortlöpande säkerställa att de fördelade 
arbetsmiljöuppgifterna utförs.  
Arbetsmiljörapport med statistik och analyser om arbetsmiljöarbetet rapporteras årligen. 
 
Årlig uppföljning enhetsnivå 
 
Den årliga uppföljningen genomförs genom checklistan "Årlig uppföljning - Enhetsnivå" som finns 
i KIA. Checklistan genomförs tillsammans med skyddsombud i samverkan. Saknas skyddsombud på 
arbetsplatsen får chef göra en bedömning av lämplig medarbetare som deltar vid genomgången. 
 
Årlig uppföljning verksamhetsnivå 
 
Förvaltningschef/Verksamhetschef tar del av enhetschefernas årliga uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete och sammanfattar resultatet. Underlaget ska till 
samverkansgrupp/skyddskommitté som tillsammans gör den årliga uppföljningen genom checklistan 
"Årlig uppföljning -Verksamhetsnivå" som finns i KIA.  
 
Underlaget sammanställs och rapporteras till nämnd/kommunstyrelse samt på en övergripande nivå 
till kommunfullmäktige. 

https://ia.afaforsakring.se/Authentication/LoginSSO/stromstad
https://ia.afaforsakring.se/Authentication/LoginSSO/stromstad


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0340 

KS § 94 Revidering av Socialnämndens taxa 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. 
Minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Konsumtionsstödet ger 
lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att 
även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget. 

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 2022-05-19 § 76 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

14



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-25  
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 KS/2022-0340 

KSau § 140 Revidering av Socialnämndens taxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. 
Minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Konsumtionsstödet ger 
lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att 
även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget. 

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden 
Socialnämndens beslut 2022-05-19 § 76 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 
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Beslutet skickas till 
Diariet
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 SN/2022-0014 

SN § 76 Revidering av socialnämndens taxa 2022 

Socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut fattas i 
riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. 
Minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ensamstående och 100 
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Konsumtionsstödet ger 
lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att 
även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget. 

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 SN 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
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makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut enligt 
ovan fattas i riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 
augusti 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att första attsatsen tas bort från beslutet och lyfts in i 
sammanfattningen istället. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar i enlighet med hennes förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS diarie 
SN diarie 
Blagica Strojmanov



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Socialförvaltningen 2022-05-12 Ärende: SN/2022-0014 
Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Surbrunnsgatan 13 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens taxa 2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att minimibeloppet per månad höjs ytterligare till en tolftedel av 1,4541 
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1942 prisbasbelopp för var 
och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en tolftedel av 1,4044 
för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 för var och en av sammanlevande 
makar och sambor. Lagförändringen i 8 kap.7 § SOL minimibelopp föreslås träda 
kraft den 1 augusti 2022. Höjningen motsvarar ytterligare höjningen av 
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

att anta revidering av socialnämndens taxa under förutsättning att beslut enligt 
ovan fattas i riksdagen den 14 juni 2022 och lagen i 8 kap 7 § SOL träder i kraft 1 
augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen kommer att fatta beslut den 14 juni om att ytterligare höja 
minibeloppet i 8 kap. 7 § SOL för att kompensera för ett ytterligare höjt 
bostadstillägg. Minibeloppet är den summa som den enskilde enligt lag ha rätt att 
ha kvar för personliga behov. Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall 
kommunen kunna ta ut högre avgift från den enskilde och för att motverka detta 
så höjs minimibeloppet med motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde 
skall kunna tillgodogöra sig höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion.  
 
Bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ogifta och 100 kronor per 
månad för gifta. Konsumtionsstödet ger lika stor ersättning till alla pensionärer 
som har bostadstillägg. Det innebär att även hushåll med låga bostadskostnader 
får del av det höjda bostadstillägget.  

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och 
betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i 8 kap. 7 § SOL minimibelopp föreslås 
träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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 2022-05-12 Ärende: SN/2022-0014 
   

 

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 signerad biståndschef Blagica Strojmanov. 
Taxor och avgifter 2022 SN 
  

Blagica Strojmanov 
Enhetschef IFO/Bistånd 
0526- 194 36 
blagica.strojmanov@stromstad.se 

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS diarie, SN diarie, Blagica Strojmanov
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Socialnämndens taxor 2022 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen justerats med 
konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett 
tidigast från mars månad det aktuella året. För år 2021 har uppräkning med KPI 1,4% (juli 2021) gjorts. För år 
2022 uppgår prisbasbeloppet till 48 300 kr (SCB) 

 

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade 
 (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 

Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats 
enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

Yttre servicetjänster  

Max antal timmar för att använda tjänsten är  

6 timmar/månad. 

(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning) 

200 kr/timma  

Snöröjning och gräsklippning utförs enligt köordning 
utifrån efterfrågan och möjlighet. 

Övriga servicetjänster 

(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)   

80 kr/timme som uppdraget tar att utföra exkl. 
transporttid. Lägsta avgift per uppdrag är 25 kr. 

 

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd 
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning (momsbefriad taxa). 

Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt boendestöd. Inom begreppet 
hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig ledsagning och anhörigavlösning.  

Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri                              

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa                            

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad   Kostnadsfri 

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad   Hemtjänsttaxa 

 

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 162 kronor/tillfälle 
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Aktuell inkomst  
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd framgår klart att 
beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock 
på fjolårets uppgifter. 

Högkostnadsskydd 
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen 
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd. 

 

Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp. 

Fastställt minibelopp 
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet 
skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. Minimibeloppet uppgår per månad 
till en tolftedel av 145,41 % av prisbasbelopp för ensamstående, och en tolftedel av 119,42 % av prisbasbelopp 
för sammanlevande makar eller sambor.  

 

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften. Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 

Nivå 1 0 – 8,5 tim./månad 60 % av disponibel inkomst. 

Nivå 2
  Över 8,5–24,5 tim./månad 80 % av disponibel inkomst. 

Nivå 3 Över 24,5- tim./månad 100 % av disponibel inkomst. 

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 % av 
prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.  

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 345 kr/timme. (KPI-
uppräkning) 

 

 

 

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning) 

Kostnad för mat i särskilt boende* 

Ensamstående 3 256 kr/månad 

Makar 6 512 kr/månad 
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Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)        

Start-/hygienpaket i särskilt boende 

Startpaket 349 kr/styck 

Hygienpaket (städ och person) 271 kr/månad 

 

Måltidstaxor i ordinärt boende (KPI-uppräkning) 

Matdistribution (krävs biståndsbeslut)  

Ensamstående    56 kronor/portion 

Makar/sambo 98 kronor 2 st. portioner (49 kr/portion)  

 

Trygghetslarmstaxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 288 kronor/månad 

 

Hemsjukvård (KPI-uppräkning) 

Avgift för hemsjukvård 313 kronor/månad  

 

Hjälpmedel/Ordinationstaxa  

OBS! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 

Avgift uttas vid ny ordination 80 kr    

 

Taxa kortidsvistelse SoL (KPI-uppräkning) 

Korttidsvistelse omvårdnad   91 kr/dygn 

Korttidsvistelse kost 109 kr/dygn 

Taxa Dagverksamhet (KPI-uppräkning) 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 76 kronor/dag 
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Taxor inom stöd och service 
 

Måltidspriser* (KPI-uppräkning) 

Frukost 20 kr/portion 

Lunch 44 kr/portion 

Middag/Kvällsmål 44 kr/portion 

Kostnader för mat i Gruppbostad/Servicebostad (KPI-uppräkning) 

Ensamstående 3 256 kr/månad 

Makar 6 512 kr/månad 

*Vid extern placering debiteras faktisk kostnad 

Taxa färdtjänst 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. Höjningen innefattar 
både grundavgift samt påslag/kilometer. 

Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad. 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Västra Götalands län 

 
Grundavgift 50 kr* för de första 10 km, därefter 3* 
kr/km 

Utanför Västra Götalands län Grundavgift 65* kr därefter tillägg 10* kr/km 

Egenavgift för arbetsresor mellan 
folkbokföringsadress och arbetsplats avseende 
ordinär löneanställning/daglig sysselsättning enligt LSS 

Beloppet utgår från vad ett månadskort inom 
kollektivtrafiken kostar. 

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis. 

Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. 

Ledarhund får medföras gratis. 

*Räknas upp av Västtrafik med KPI 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0283 

KS § 97 Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för exploateringsredovisning 
i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar inarbetats i föreliggande 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-10 
Beslut TN/2021-0316 § 24, daterad 2022-04-19 
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-18  
   

 
   

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

 KS/2022-0283 

KSau § 118 Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för exploateringsredovisning 
i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar inarbetats i föreliggande 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-10 
Beslut TN/2021-0316 § 24, daterad 2022-04-19  
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 

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

att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-05-10 Ärende: KS/2022-0283 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

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

Att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar 
inarbetats i föreliggande förslag till riktlinjer. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Miljöperspektiv, Folkhälsoperspektiv, 
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt och medför att kommunen följer god 
redovisningssed 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Beslut TN/2021-0316 § 24, daterad 2022-04-19  
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 



   2 (2) 

 2022-05-10 Ärende: KS/2022-0283 
   

 

   

RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 
 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526- 192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-191 01 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Akten, TN/2021-0316 
KS-diariet 
Carsten Sörlie, ekonomiavdelningen 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2021-0316 

TN § 24 Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Tekniska nämndens beslut 
att förslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för exploateringsredovisning 
i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar inarbetats i föreliggande 
förslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-23 Ärende: TN/2021-0316 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Riktlinjer för exploateringsredovisningen 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att anta förslag till Riktlinjer för exploateringsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, antaget av kommunfullmäktige 
2012-10-25, § 126. 

Från och med år 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), vilket medfört att Rådet för kommunal redovisning arbetat 
fram nya rekommendationer för redovisning av kommunala exploateringsprojekt, 
se bilaga Redovisning av kommunal markexploatering (maj 2019). 

Tekniska förvaltningen har mot bakgrund av ovan reviderat och omarbetat 
dokumentet Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun, där 
förändringarna redovisas i ett nytt dokument, se bilaga Riktlinjer för 
exploateringsredovisningen. Förslag till riktlinjer är framtaget tillsammans med 
ekonomiavdelningen. 
Förslag till riktlinjer avser ersätta dokumentet Regler för 
exploateringsredovisning i Strömstads kommun, vilket med dess förändringar 
inarbetats i föreliggande förslag till riktlinjer. 

 
Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Miljöperspektiv, Folkhälsoperspektiv, 
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt och medför att kommunen följer god 
redovisningssed 
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 2022-03-23 Ärende: TN/2021-0316 
   

 

   

 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Regler för exploateringsredovisningen i Strömstad, daterad 2012-08-22 
RKR Redovisning av kommunal markexploatering, daterad maj 2019 
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen 
 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef tekniska 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 
 

Beslutet skickas till 
Akten, TN/2021-0316 
 
Kommunstyrelsen 
 
Carsten Sörlie, ekonomiavdelningen 



Kommunledningsförvaltningen   
IT-avdelning 2012-08-20  
Anette Knutsson tele 0526-191 35  Dnr: 
anette.knutsson@stromstad.se   

Kommunledningsförvaltningen   
Ekonomiavdelningen 2012-08-22  
Carin Carlsson tele 0526-191 39  Dnr: KS/2012-343 
carin.carlsson@stromstad.se    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regler för Exploateringsredovisning i 
Strömstads kommun 

 
Antaget i Kommunfullmäktige 2012-10-25 § 126 

 

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress:  
Kommunledningsförvaltningen 0526-191 27 (fax) N. Bergsg. 23 
Ekonomiavdelning kommun@stromstad.se Org nr:  212000-1405 
452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se  Bankgiro: 5492-8379 
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Bakgrund och syfte 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade 2003 en idéskrift om redovisning av 
markexploatering och utkom med en uppdaterad version våren 2012. Avsikten med skriften är 
att ge vägledning om normgivning och lagstiftning i de redovisningsfrågor som berör 
kommunal markexploatering.  

Syftet med dessa regler är att tydliggöra Strömstads kommuns tillämpning av det 
redovisningsmässiga regelverket kring markexploatering.  

Målgrupp är berörda verksamhetschefer, ekonomer samt övriga handläggare.  

Aktuella tillämpningsanvisningar finns i bilaga 11.  

 

Inledning 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för 
att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten 
ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar såsom gator, 
grönområden och VA-anläggningar.  

Redan i början av beslutsprocessen i ett exploateringsprojekt är det viktigt att ha kunskap om 
de redovisningsmässiga förutsättningarna. För den löpande ekonomiska uppföljningen krävs 
en tydlig och korrekt kontering av projektets intäkter och kostnader.  

Ställningstaganden som krävs vid redovisning av markexploatering är bland annat 
klassificering och värdering av tillgångar samt om intäkter och kostnader ska redovisas inom 
drift- eller investeringsredovisningen. 

 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Enligt RKR:11.3 definieras en tillgång som en materiell anläggningstillgång när den genererar 
framtida ekonomiska fördelar för kommunen, alternativt representerar en framtida 
servicepotential.  

Syftet med innehavet styr klassificeringen. Är tillgångarna i exploateringsområdet avsedda för 
stadigvarande bruk eller innehav i kommunen klassificeras de som anläggningstillgångar. Det 
kan gälla mark som utgör allmän plats, såsom huvudgator, matargator och parker samt nät för 
vatten och avlopp (VA). Dessa tillgångar kommer att generera framtida kapitalkostnader 
(avskrivningar och ränta).  

Viktigt är att särredovisa tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, till exempel VA och 
fjärrvärme. 

Vid gränsdragningssvårigheter, om en tillgång är en anläggnings- eller omsättningstillgång, 
ska klassificeringen göras efter bästa möjliga uppskattning och bedömning. 

                                                 
1 Tillämpningsanvisningarna uppdateras vid behov och ingår inte i det politiska beslutsunderlaget. 



Anskaffningsvärde 

I anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar ingår förutom inköpspriset bl.a. 
utgifter för  

 Iordningsställande av plats eller område för installation. Här kan utgifter för rivning 
och miljösanering ingå, vilket ska prövas om det finns något nedskrivningsbehov vid 
en jämförelse mellan bokfört värde och återvinningsvärdet2  

 Leverans och hantering 

 Installation 

 Konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster, upprättande av detaljplan 

 Lagfart 

 Ränta på kapital för de lån som tagits specifikt för att finansiera tillverkningen får 
räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden 

 Nedmontering och bortforsling av tillgången, liksom återställande av plats, till den del 
sådana kostnader uppfyller kriterierna för en avsättning och ska tas upp i 
balansräkningen  

Även andra utgifter som ingår i ett exploateringsområde där vissa delar inte direkt går att 
hänföra till anläggnings- eller omsättningstillgångar ska fördelas på respektive tillgångsslag 
utifrån skälig grund. Sådana utgifter kan vara projektering som är gemensam för området. 

Värdeminskning 

Avskrivning ska ske systematiskt över nyttjandeperioden för de anläggningstillgångar som 
har begränsad livslängd. Som huvudregel tillämpas linjär avskrivning, då metoden bäst 
speglar värdeförändringen på de tillgångar som uppstår i ett exploateringsprojekt och 
avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då tillgången tas i bruk. 

Värdering 

Nedskrivning ska ske om anläggningstillgången har en bestående värdenedgång i förhållande 
till bokfört värde3. Att pröva om nedskrivningsbehov finns blir oftast aktuellt först om 
anläggningstillgången i exploateringsverksamheten ska rivas, ombyggas eller ändra 
användning, till exempel från tomtmark till park. 

 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav är omsättningstillgångar. 
Tomtmark som är avsedd för försäljning är en omsättningstillgång. Är en tomtmark svår att 
sälja är det fortfarande avsikten som är styrande för klassificeringen. 

Den del av en markreserv som ingår i ett exploateringsområde och som är avsedd att säljas 
bör omklassificeras till omsättningstillgång när upprättande och fastställande av detaljplan har 
gjorts för exploateringsområdet. Den del av markreserven som ska kvarstå i kommunens ägo 
omklassificeras från markreserv till respektive typ av anläggningstillgång när användningen 
ändrats.  
                                                 
2 Återvinningsvärdet = det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde eller nuvärdet av de uppskattade 
framtida inbetalningar som tillgången ger upphov till 
3 Kommunal Redovisningslag (KRL) 6:5 



Anskaffningsvärde 

Endast utgifter för en omsättningstillgång som ska säljas ska hänföras till anskaffningsvärdet 
för denna mark. Förutom kostnader för inköpet ingår bland annat utgifter för  

 Tillverkningskostnader som är direkt hänförliga till tillverkningen samt fördelade fasta 
och rörliga omkostnader. Här ingår bland annat andel av projekteringskostnader och 
omsättningstillgångens andel av kostnader för upprättande av detaljplan4. 

 Ianspråktagande av markreserv ska tas upp till kommunens ursprungliga 
anskaffningsvärde 

 Räntekostnader får räknas in i anskaffningsvärdet under den tid exploateringen pågår 
under förutsättning att kommunen haft externa ränteutgifter 

Följande kostnader ska inte inräknas i anskaffningsvärdet: 

 Lagringskostnader såvida de inte är nödvändiga i tillverkningsprocessen 

 Administrativa omkostnader som inte är direkt hänförbara till anskaffningen 

 Försäljningskostnader 

Värdering 

Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet5 på balansdagen.  

Utgångspunkten är att bedömningen av värderingen ska ske objekt för objekt. 

Prövning av det bokförda värdet bör ske årligen. Om nedskrivning ska ske (när verkliga 
värdet är lägre än anskaffningsvärdet) redovisas detta i resultaträkningen för den period till 
vilken justeringen hänför sig till. Vid eventuell återföring av nedskrivningen redovisas detta 
som ett avdrag från den aktuella periodens kostnader. 

 

Intäkter 

Intäkter ska bokföras vid dagen för tillträdet. 25 procent moms ska debiteras avseende 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp (och fjärrvärme) medan försäljning av tomt är 
momsfri. Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod6 medan försäljning 
av tomt redovisas i driftsredovisningen. 

Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt 
medan det vid försäljning av en omsättningstillgång är hela inkomsten som bokförs som 
intäkt. 

Kostnader 

Enligt matchningsprincipen ska kostnader och intäkter som härrör från samma transaktion 
eller händelse redovisas samtidigt. Det innebär att kostnaderna för anskaffning och 
iordningsställande av tomt ska bokföras när intäkt för såld tomt bokförs. 

                                                 
4 De gemensamma utgifterna för ett exploateringsområde fördelas mellan tillgångsslagen efter skälig grund. 
5 Verkliga värdet = försäljningspris med avdrag för beräknad försäljningskostnad, nettoförsäljningsvärdet  
6 RKR 18, sid 3 



Kostnaden för en såld tomt är densamma som dess anskaffningsvärde. Utgångspunkten är att 
anskaffningsvärdet beräknas objekt för objekt. Vid uppförande av ett exploateringsområde 
med många tomter kan det vara svårt att särskilja de specifika utgifterna för respektive tomt. 
Då ska anskaffningsvärdet schablonberäknas per tomt utifrån skälig grund, kan till exempel 
baseras på andel av areal.  

Det är viktigt att skilja på tomtpriskalkylen och det verkliga anskaffningsvärdet vid 
fastställande av kostnad för såld tomt eftersom det i tomtpriskalkylen kan inräknas 
kommunens utgifter för till exempel matargator, gatubelysning, parkmark. Ett tomtpris kan 
också fastställas utifrån marknadsförutsättningarna. Själva anskaffningsvärdet för tomten 
utgörs dock av alla utgifter för inköp och tillverkning för att iordningsställa tomten till dess 
tillstånd och plats på balansdagen. 

Förutom kostnader för sålda tomter, är följande exempel på sådant som ska redovisas som 
driftskostnader (och som inte ska aktiveras): 

 Utgifter för marknadsföring och försäljning ska kostnadsföras löpande 

 Räntekostnader som inte uppfyller kravet för aktivering 

 Projekteringskostnader, om det inte bedöms som sannolikt att de kommer att leda till 
ett genomförande 

 Om produktionskostnaden för en tomt förväntas överstiga intäkten, ska befarade 
förluster kostnadsföras omedelbart. 

 

Gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna för utgifter för allmänna platser 
enligt Plan- och bygglagen (PBL 6:24-27). Avgifterna består av kommunens utgifter för 
byggande och förbättringar av gator, torg, naturmark, lekplatser, gång- och cykelvägar och 
belysning. Politiskt beslut ska fattas inför varje enskilt exploateringsområde ifall 
gatukostnadsersättning ska tas ut eller inte och om avgiften ska ingå i tomtpris eller inte. 

Gatukostnadsersättningarna ska periodiseras i takt med att de avskrivningsbara 
investeringsobjekten som ingår i avgifterna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. 

De investeringar som gatukostnaderna ska eller kan finansiera består dels av mark som har 
obegränsad nyttjandeperiod och dels av investeringar med begränsad nyttjandeperiod. 

Den del av inkomsten som motsvarar investeringar med obegränsad nyttjandeperiod 
intäktsförs direkt eftersom det inte finns någon framtida kostnad att matcha intäkten mot. 
Resterande del periodiseras på motsvarande tid som respektive tillgång skrivs av. 

Då försäljning av tomter i ett exploateringsområde sker utspritt över tiden bör tiden för 
periodisering av gatukostnadsersättningar anpassas till den ursprungliga fastställda 
nyttjandeperioden oavsett när tomterna säljs. 

Investeringsbidrag som inte är gatukostnadsersättningar ska hanteras på motsvarande sätt som 
gatukostnadsersättningar, dvs. periodiseras under motsvarande nyttjandeperiod mot den 
tillgång det avser. 

 



Löpande bokföring 

I den löpande bokföringen redovisas projektets kostnader och intäkter med särskild 
projektkod. För de utgifter som kan härröras till specifika kostnader, exempelvis gator och 
VA, ska även specifika aktivitetskoder användas, för att sedan aktiveras i balansräkningen.  

Pågående exploateringsprojekt redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen och 
förändringen redovisas som ökning eller minskning av exploateringsverksamheten. 

 

Löpande uppföljning 

I samband med delårsbokslut augusti samt årsbokslutet ska en sammanfattning göras av 
samtliga under året avslutade och pågående exploateringsprojekt.  

 

Slutredovisning 

Slutredovisningen ska innehålla projektets totala intäkter och kostnader i jämförelse med 
budget. 

När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet eller en etapp i ett större projekt, ska 
redovisning ske till kommunstyrelsen. En årlig genomgång ska göras i samband med 
bokslutet där en bedömning ska göras om projekt ska slutredovisas. 

Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt 
slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 

I årsredovisningen ska samtliga exploateringsprojekt redovisas.  

Den eventuella räntan som belastas exploateringsverksamheten kommenteras i 
årsredovisningen. 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Under exploateringens gång redovisas VA-verksamheten i förkalkyl och i 
exploateringsredovisningen som en särskild aktivitet, för att senare när projektet färdigställts 
lyftas ur och aktiveras som anläggningstillgång. Avgiften tas ut via VA-kollektivet och 
redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
 
 

************************** 
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Förord till tredje upplagan

Från och med 2019 gäller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Som en följd av detta har Rådet för kommunal redovisning (RKR) arbetat fram nya rekommenda-
tioner baserade på den nya lagstiftningen. 

I det arbetet har det funnits anledning att göra olika förtydliganden samt ompröva tidigare ställ-
ningstaganden. Ett sådant exempel gäller när och på vilket sätt investeringsbidrag och gatukostnads-
ersättningar ska intäktsredovisas. En förekommande praxis har varit att investeringen nettoredovi-
sats genom att gatukostnadsersättningarna räknats av från investeringsutgiften. När RKR år 2009 
tog fram sin intäktsrekommendation, vilken avsåg att utgöra kompletterande normgivning till den 
numera upphävda lagen (1997:614) om kommunal redovisning, fokuserades på att redovisningen 
skulle göras brutto. Avsikten var att metoden för finansiering inte skulle påverka hur kostnaderna i 
form av avskrivningar för tillgångar skulle redovisas. Vad gäller redovisning av investeringsbidrag, 
så var normeringen delvis motsägelsefull eftersom det inte var tydligt hur och på vilket sätt som 
eventuell periodisering av inkomsten skulle ske. Men det var samtidigt tydligt att materiella gåvor 
skulle intäktsredovisas direkt. Normeringen beaktade därmed inte att neutralitet även ska gälla på 
intäktssidan, oavsett finansieringsform. 

I den nya och uppdaterade rekommendationen RKR R2 Intäkter tydliggörs nu, i linje med annan 
nationell och internationell normering, att endast offentliga bidrag får periodiseras över tillgångens 
nyttjandeperiod medan andra former av bidrag intäktsförs direkt eller, i vissa fall, periodiseras över 
investeringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre 
finns någon förpliktelse gentemot bidragsgivaren att redovisa som skuld i balansräkningen. I vissa 
kommuner kommer denna och andra förändringar i redovisningsprinciper ge effekter avseende re-
dovisat resultat och ställning samt ändrade förutsättningar för planering och styrning.   

Med anledning av dessa förändringar, har RKR:s styrelse gett i uppdrag åt expertgruppen att ta fram 
en uppdaterad skrift på området, avsedd att stödja en förändring av praxis och en utveckling i linje 
med god redovisningssed. Till sin hjälp i arbetet med att ta fram denna skrift har expertgruppen haft 
Ola Eriksson, kanslichef på Kommunalekonomernas förening, som genom åren i rollen som konsult 
och utbildare har haft kontakt med många kommuner i frågor rörande redovisning av markexploate-
ring. 

Idéskriften är inte direkt normerande, men är avsedd att ge en samlad bild av gällande normering 
och reglering samt praktisk vägledning om hur tillämpning av rekommendationer och reglering 
kan ske i olika situationer. Eftersom markexploatering bedrivs på en mängd olika sätt och med oli-
ka förutsättningar är det inte är möjligt att täcka in alla varianter och aspekter i en sådan här skrift. 
Ambitionen har dock varit att redogöra för de grundläggande utgångspunkterna och huvudsakliga 
principiella frågorna. 

Nicholas Prigorowsky
Rådet för kommunal redovisning
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1 Sammanfattning/läsanvisning

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår där-
med också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA- 
och elanläggningar.

Ambitionen med denna skrift är att vägleda läsaren till lagstiftning och relevant normgivning, 
där sådan finns.

I kapitel 2 ges en allmän beskrivning av markexploateringsverksamhet och god redovisningssed.
I kapitel 3 tecknas en sammanfattande bild av redovisningsfrågorna i samband med markexploa-

tering. 
I kapitel 4 redovisas en utförligare beskrivning av de olika redovisningsfrågornas hantering. 
I kapitel 5 behandlas krav på tilläggsupplysningar och upplysningar om tillämpade redovisnings-

principer samt exempel på sådana som har beröring med exploateringsverksamheten. 
I kapitel 6 behandlas tillvägagångssätt vid införande av ändrade redovisningsprinciper och för-

ändring av uppskattningar och bedömningar, med exempel på vad som är att betrakta som ändrade 
redovisningsprinciper.

I kapitel 7 redovisas några exempel på olika markexploateringsprojekt och deras påverkan på 
redovisningen.

I kapitel 8 har relevanta utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900; PBL) bilagts.
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2 Bakgrund och god redovisningssed

Denna idéskrift syftar till att belysa de redovisningsfrågor som uppstår i samband med att en kom-
mun bedriver exploateringsverksamhet. Ambitionen är att skriften ska vägleda läsaren till lagstift-
ning och relevant normgivning där sådan finns. Skriften tar också ställning i redovisningsfrågor 
där relevant normgivning för kommunsektorn saknas, ibland med hänvisning till normgivning från 
andra normgivare än Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i andra fall utifrån allmänna re-
sonemang om vad som bör prägla god redovisning. I denna skrift behandlas inte redovisningsfrågor 
med anknytning till VA-verksamheten. 

Redovisningslagstiftningen och god redovisningssed syftar till att åstadkomma en enhetlig och 
jämförbar redovisning i landets kommuner. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en exploate-
ringskalkyl som visar totala utgifter och inkomster för ett område, tomtpriskalkylen, redovisningen 
enligt god redovisningssed och god ekonomisk hushållning. I denna skrift fokuserar vi på hur redo-
visningen ska hanteras.

En förutsättning för att exploateringsredovisningen ska fungera på ett smidigt sätt är att alla in-
blandade i processen har kunskap om de förutsättningar som gäller för redovisningen. Förkalkyler 
och budget måste naturligtvis vara upprättade enligt de principer som gäller för redovisningen. Vid 
upphandling och avtalsskrivning är det också en fördel om man så långt det är möjligt tar hänsyn till 
de behov av uppdelning på olika poster som finns för redovisningsändamål.

Vilka slutsatser man ska dra av redovisningen, hur resultat och ställning ska tolkas i förhållande 
till förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning, är en fråga som alltid måste hanteras av 
respektive organisation utifrån lokala ambitioner och förutsättningar. 

Allmänt om markexploatering
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår där-
med också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA- 
och elanläggningar.

En kommun kan uppträda i många roller i samband med markexploatering. 
Kommunen:
•	 är den myndighet som avgör hur marken ska användas genom tillståndsprövning,
•	 kan vara markägare till den mark som ska exploateras,
•	 kan vara byggherre för exploateringsprojektet,
•	 kan vara entreprenör till andra organisationer,
•	 kan vara huvudman med serviceansvar för t.ex. gator, vatten och avlopp,
•	 kan vara nyttjare av de tomter som produceras för egen verksamhet, t.ex. bostäder, daghem 

och skola,
•	 kan vara slutlig ägare till tomter som upplåts med tomträtt.

Finansieringen av ett kommunalt exploateringsprojekt kan ske på olika sätt. Utgifterna kan finan-
sieras med följande typer av inkomster

•	 skattemedel
•	 avgifter för planläggning och bygglov 
•	 genom markförsäljning till extern byggherre
•	 genom tomtförsäljning
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•	 genom exploateringsersättning
•	 genom uttag av gatukostnadsersättning
•	 genom uttag av anläggningsavgifter för VA, el och fjärrvärme.

Hur finansieringen ska ske beslutas av respektive kommun. Förutsättningarna varierar naturligt-
vis med respektive kommuns marknadsläge, men också med respektive kommuns politiska ambitio-
ner.

God redovisningssed
Kommunal redovisning regleras i lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). I LKBR 
1:4 stadgas att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed. 

Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed bestäms av:
a. rekommendationer från normgivande organ
b. de svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna med 

normala, juridiska tolkningsmetoder, eller
c. en etablerad praxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en god kvalitet.

I LKBR 4:3 anges att ”[å]rsredovisningens delar ska upprättas som en helhet och ge en rättvisan-
de bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning. Om det 
behövs för att bilden ska bli rättvisande, ska ytterligare upplysningar lämnas i en not”.

Om avvikelse görs från rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området 
ska upplysning om detta och skälen för avvikelsen anges i årsredovisningen, enligt LKBR 4:3–4. 
Rättighet att avvika föreligger emellertid enbart då man kan visa att en viss regel i det specifika fal-
let leder till en icke-rättvisande bild. Normgivande organ på det kommunala området är Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Allmänna råd och rekommendationer från övriga normgivare, t.ex. 
Bokföringsnämnden och IASB, kan också ge vägledning vid bedömningen av vad som är god redo-
visningssed. Eftersom det inte ingår i Bokföringsnämndens och IASB:s uppdrag att beakta kommu-
nal redovisning är det dock inte självklart att denna normgivning är direkt tillämpbar på kommunal 
redovisning. Avvikelser kan till exempel vara befogade på grund av skillnader i lagstiftning, skill-
nader i förutsättningarna för redovisningen i verksamheten eller hos intressenter, dvs. det finns en 
kommunal särart. 

Vid bedömningen av vad som är god redovisningssed, i avsaknad av rekommendationer från 
normgivare, ter det sig naturligt att utgå från de grundläggande redovisningsprinciper som återges i 
LKBR 4:4. 

RKR har också fastställt ett Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i kommuner och 
landsting, för att bl.a. vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa RKR:s rekom-
mendationer och hantera frågor som ännu inte behandlas i någon rekommendation från RKR. I detta 
ramverk anges att de viktigaste kvalitativa egenskaperna för de finansiella rapporterna är begriplig-
het, jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet samt öppenhet och transparens.

Av särskild betydelse vid redovisning av markexploatering är egenskaperna jämförbarhet, öppen-
het och transparens. Jämförbarhet innebär att de finansiella rapporterna ska upprättas på ett sådant 
sätt att jämförbarhet såväl mellan redovisningsenheter som över tiden för en och samma redovis-
ningsenhet möjliggörs. Jämförbarhet mellan redovisningsenheter förutsätter en enhetlig tillämpning 
av redovisningsprinciper i samtliga kommuner. Öppenhet och transparens är också viktiga, med tan-
ke på att markexploateringsverksamhet ofta avser stora belopp som kan variera mycket mellan åren.
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Vid bedömningen av vad som är god redovisningssed för exploateringsverksamheten är nedanståen-
de rekommendationer, som utfärdats av RKR, av intresse. 

Nr Rekommendation

RKR R2 Intäkter
RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar
RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
RKR R5 Leasing
RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser 
RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster
RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar uppskattningar och    
 bedömningar samt rättelser av fel

I frågor som inte har behandlats av RKR finns det normgivning från IASB och Bokföringsnämn-
den (BFN) som använts som stöd vid uttolkning av god redovisningssed i denna skrift.   . Följande 
normering har bedömts vara av intresse:

BFNAR 2012:1 (K3) Årsredovisning och koncernredovisning, kapitel 13 och 20. 
IAS 40  Förvaltningsfastigheter 

Avvikelser från IASB:s rekommendationer och BFN:s allmänna råd behöver inte kommenteras 
i årsredovisningen så länge de inte har behandlats av RKR. Rekommendationerna innehåller dock 
resonemang som kan ge vägledning, under förutsättning att frågan om kommunal särart beaktas.

Några viktiga skillnader i förutsättningarna för redovisning mellan kommunal och privat sektor är:

Lagstiftningen

Kravet på öppenhet

Målet för verksamheten

Tillgångarnas karaktär

Det finns skillnader mellan lag om kommunal bokföring och 
redovisnings bestämmelser och bokföringslagens respektive 
årsredovisningslagens bestämmelser.

Ett övergripande krav på all ekonomisk redovisning är att öp-
penhet föreligger. En viss begränsning av öppenheten i privat 
sektor kan vara befogad av konkurrensmässiga skäl. I offentlig 
sektor utgör öppenhet och insyn däremot en grundläggande del i 
det demokratiska systemet, varför kravet på öppenhet är särskilt 
starkt.

Kommuner hanterar gemensamma medel. Målet är inte att för-
ränta ett riskkapital, utan att genomföra en effektiv verksamhet 
med hjälp av de gemensamma medlen. 

En stor del av kommunens tillgångar är av publik karaktär och 
re-presenterar därmed inte något avkastningsvärde, utan snarare 
en servicepotential. För många av tillgångarna finns inte heller 
någon fungerande marknad som möjliggör marknadsvärdering.
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3 Redovisningsfrågor vid markexploatering – en översikt

I detta kapitel ges en sammanfattande bild av de redovisningsfrågor som ofta uppkommer samband 
med markexploatering. I kapitel 4 redovisas en utförligare beskrivning av de olika redovisningsfrå-
gornas hantering.

Redovisningsfrågor som är aktuella i samband med markexploateringsverksamhet är bl.a.
•	 Vad ska redovisas som kostnad direkt?
•	 Hur ska gränsen mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång dras?
•	 Vad får tas med i anskaffningsvärdet för respektive tillgång?
•	 När ska intäkter redovisas?
•	 Hur ska värdering ske i samband med bokslut?
•	 Hur ska värdeminskning på anläggningstillgångar redovisas?

Övergripande beskrivning
Exploateringsprojekt kan bedrivas på en mängd olika sätt. En förenklad beskrivning: ett exploate-
ringsprojekt kan beskrivas i fyra faser utifrån ett redovisningsperspektiv:

•	 planering och förstudie
•	 projektering
•	 genomförande
•	 försäljning.

Planering och förstudie
Planerings- och förstudiefasen kan bestå av framtagande av översiktsplan och detaljplan samt för-
studier av det som ska byggas. Samtliga utgifter som hör ihop med detta ska kostnadsföras direkt. 
Finansiering i denna fas kan ibland ske via planavtal eller exploateringsavtal. Tidpunkten för in-
täktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda (se s. 16).

Projektering
När det väl är bestämt vad som ska byggas eller konstrueras, bokförs utgifterna för projektering som 
investering i respektive tillgångsslag. I den mån projekteringen är gemensam för olika tillgångsslag 
ska utgifterna fördelas med lämplig schablon. Normalt faller en ytterst liten del av projekteringsar-
betet på tomterna, som ska bli omsättningstillgångar. Den stora delen avser normalt gator, VA, par-
ker m.m.

Används egen personal, krävs tidsskrivning på projektet för att man ska kunna ha möjlighet att 
aktivera dessa utgifter. Det är normalt endast direkt lön, sociala avgifter och pensionskostnader som 
ska ingå i timpriset.

Genomförande
Tomter avsedda för försäljning klassificeras som omsättningstillgång. Till anskaffningsvärdet förs 
– förutom projektering – utgifter som är specifika för tomten, t.ex. mark och åtgärder innanför tomt-
gräns, såsom dränering. Om anläggningsavgifter för VA och motsvarande har erlagts, kan också de 
ingå i anskaffningsvärdet. Om det inte är möjligt eller lämpligt att särredovisa utgifter per tomt, kan 
redovisningen ske kollektivt för flera tomter och sedan fördelas schablonmässigt med lämplig scha-
blon, t.ex. kvadratmeter.
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För kommunala anläggningstillgångar som kommunen själv tillverkar, tas förutom projektering 
även utgifter med som är direkt hänförliga till tillverkningen och som bidrar till tillgångens framti-
da värde och/eller servicepotential. Onormala utgifter i samband med uppförandet av en tillgång i 
egen regi ska inte ingå i tillgångens anskaffningsvärde; inte heller ska utgifter som uppenbart hade 
kunnat undvikas ingå i anskaffningsvärdet. Även utgifter som inte har en nära anknytning till upp-
förandet av en tillgång ska redovisas som kostnader i stället för som en del av anskaffningen. En bra 
testfråga är om utgiften tillför tillgången något bestående värde. Löner för personal som arbetar med 
att utveckla eller iordningställa anläggningstillgångar ska tas med i anskaffningsvärdet. Dock får en-
dast löneutgift inklusive sociala avgifter och andra anställningsrelaterade utgifter för den nedlagda 
arbetstiden tas med. Detta kräver att tidredovisning sker och används som grund för aktivering. Vid 
användning av egna maskiner vid tillverkning eller uppförande av anläggningstillgång bör, förutom 
direkta kostnader, även en skälig andel av avskrivningar på dessa maskiner aktiveras. Ränteutgifter 
ska normalt inte ingå i anskaffningsvärdet.

För anläggningstillgångar som kommunen förvärvar tas de utgifter med som är direkt hänförliga 
till att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. Har tillgången förvärvats ge-
nom gåva eller byte, ska den redovisas till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten.

Immateriella tillgångar som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstill-
gång. Exempel kan vara ledningsrätter och servitut.

I samband med exploatering kan det också förekomma att bidrag behöver lämnas till Trafikver-
ket för anslutning till det statliga vägnätet. Sådana bidrag som är beslutade med stöd av lagen 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter redovisas enligt reglerna för bidrag till infrastruktur. 
Bidraget redovisas i så fall antingen som kostnad under avtalsåret eller som tillgång på balansräk-
ningen med upplösning på 1–25 år, med början avtalsåret.

Finansiering av de kommunala anläggningstillgångarna kan förutom traditionell finansiering med 
egna medel eller lån. ske,genom inkomster från framtida mark och tomtförsäljningar, exploaterings-
ersättning, gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter. Dessa intäktsförs när intäktskriterier-
na är uppfyllda (se s. 16).

Försäljning 
Vid försäljning av omsättningstillgångar bokförs intäkten som verksamhetens intäkter. Samtidigt 
bokförs anskaffningsvärdet som en minskning av omsättningstillgångar och som verksamhetens 
kostnader. Även eventuella försäljningskostnader bokförs som verksamhetens kostnader. Tidpunk-
ten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda (se s. 16), vilket normalt är när kö-
paren får tillträde till tillgången.

Vid försäljning av anläggningstillgångar, t.ex. mark till extern exploatör, bokförs realisations-
vinsten, dvs. försäljningspriset minus summan av bokfört värde och försäljningsomkostnader. Tid-
punkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda (se s. 16), vilket normalt är när 
köparen får tillträde till tillgången.
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4 Specifika redovisningsfrågor

Klassificering av materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav (LKBR 6:6). En-
ligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska både tillgångar som innebär framtida ekonomis-
ka fördelar för kommunen, och sådana objekt som representerar en framtida servicepotential klassi-
ficeras som materiell anläggningstillgång.

Detta innebär att mark som utgör allmän plats, t.ex. huvudgator, matargator och parker i ett ex-
ploateringsområde, ska klassificeras som anläggningstillgång, under förutsättning att det är kommu-
nen som ska vara slutlig ägare av marken. Även VA-nät, tomter avsedda för eget bruk eller upplåtel-
se med tomträtt är materiella anläggningstillgångar. 

Vid större exploateringsprojekt kan det i vissa situationer vara svårt att avgöra vad som ska klas-
sificeras som anläggningstillgång respektive omsättningstillgång. Vid en sådan situation får klas-
sificering göras efter bästa möjliga uppskattning och bedömning, utifrån den kunskap man har vid 
boksluts- eller rapporttillfället.

Enligt IAS40 Förvaltningsfastigheter p. 8b ska mark som innehas för en, för tillfället, obestämd 
användning betraktas som förvaltningsfastighet, dvs. anläggningstillgång. Mark som anskaffats som 
markreserv betraktas därför som anläggningstillgång, så länge den inte har börjat bearbetas för för-
säljning. 

Vid klassificering av tillgångstyper inom materiella anläggningstillgångarna är det viktigt att hål-
la isär tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme. 

Klassificering av immateriella anläggningstillgångar
En immateriell tillgång är enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar en identifierbar, 

icke-monetär tillgång utan fysisk substans, som är en resurs som kommunen har kontroll över och 
som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Rekommendationen har därmed ett försiktigare för-
hållningssätt till immateriella tillgångar än till materiella tillgångar eftersom det alltid krävs framti-
da ekonomiska fördelar för att objektet ska kunna aktiveras. 

En immateriell anläggningstillgång ska redovisas i balansräkningen när posten uppgår till ett vä-
sentligt värde. Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar bör bedömningen av väsentligt 
värde utgå från hur stor effekt på resultat och ställning som valet av redovisningsmetod innebär för 
redovisningsenheten. Servitut och ledningsrätter kan dock vara av väsentligt värde för den framtida 
verksamheten, utan att resultat och ställning påverkas nämnvärt, och ska därför normalt tas upp som 
immateriell tillgång.

I rekommendationen slås också fast att en detaljplan inte får redovisas som immateriell tillgång. 
Immateriella tillgångar som kan förekomma vid markexploatering är t.ex. servitut och ledningsrätter.

Klassificering av omsättningstillgångar – tomtmark
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav är omsättningstillgångar enligt 
LKBR 6:6. Tomtmark som iordningställts i avsikt att försäljas är omsättningstillgång. Vissa tomter 
kan vara svåra att avyttra, men det är fortfarande avsikten som är styrande för klassificeringen. 

I IAS40 Förvaltningsfastigheter lämnas vägledning när omklassificering ska ske av fastigheter 
om användningsområdet ändras. Enligt rekommendationen är mark som innehas för en för tillfäl-
let obestämd användning förvaltningsfastighet, dvs. anläggningstillgång. När arbete inleds med att 
bygga om en förvaltningsfastighet ska fastigheten omklassificeras till lagertillgång (omsättnings-
tillgång). Omvänt ska en fastighet som är lagertillgång omklassificeras till anläggningstillgång, om 
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ägaren tecknar ett operationellt leasingavtal med en utomstående part. Enligt samma rekommen-
dation ska enbart beslutet att avyttra en förvaltningsfastighet inte föranleda en omklassificering till 
omsättningstillgång. För att omklassificering ska ske krävs att fastigheten har börjat byggas om i 
avsikt att försäljas. 

En rimlig utgångspunkt för exploateringsverksamhet, dvs. när projektering påbörjas, är att jäm-
ställa med att ”börja bygga om”, dvs. vid denna tidpunkt bör den del av markreserven som ska bli 
tomter för försäljning omklassificeras till omsättningstillgång. Övrig mark som ska kvarstå i kom-
munens ägo ska omklassificeras från markreserv till respektive typ av anläggningstillgång när an-
vändningen ändrats, till exempel, gata, park eller mark för skolfastighet. 

Anskaffningsvärde materiella anläggningstillgångar
I LKBR 7:2 regleras vad som ska tas upp som anskaffningsvärde för anläggningstillgångar. Bestäm-
melsen preciseras i RKR R4Materiella anläggningstillgångar.

För förvärvade materiella anläggningstillgångar tas de utgifter med som är direkt hänförliga till 
att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål.

I anskaffningsvärdet för en materiell tillgång ingår förutom inköpspriset bl.a. utgifter för
•	 iordningställande av plats eller område för installation,
•	 leverans och hantering,
•	 installation,
•	 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster,
•	 lagfart,
•	 återställningsutgifter som uppfyller kriterierna för avsättning.

Administrationskostnader och andra allmänna omkostnader inräknas inte i anskaffningsvärdet 
för materiella anläggningstillgångar, om de inte är direkt hänförbara till anskaffningen.

Onormala utgifter i samband med uppförandet av en tillgång i egen regi ska inte ingå i tillgång-
ens anskaffningsvärde. Inte heller utgifter som uppenbart hade kunnat undvikas ska ingå i anskaff-
ningsvärdet. Sådana utgifter redovisas i stället som kostnader i resultaträkningen. Även utgifter som 
inte har en nära anknytning till uppförandet av en tillgång ska redovisas som kostnader i stället för 
som en del av anskaffningen.

I iordningställande av plats kan ibland ingå utgifter för rivning och miljösanering. I normgiv-
ningen från IASB är utgångspunkten att den sortens utgifter tas med i anskaffningsvärdet och att 
man därefter prövar om det finns något nedskrivningsbehov vid en jämförelse mellan bokfört vär-
de och återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 
eller nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången ger upphov till. Detta synsätt 
kan användas på de affärsdrivande verksamheterna som elnät och fjärrvärme. Däremot passar det 
inte t.ex. för mark som utgör allmän plats, eftersom den sortens tillgångar inte genererar någon 
avkastning och inte heller har något marknadsvärde. En rimlig utgångspunkt för vad som kan ak-
tiveras för dessa tillgångstyper bör vara någon form av normal produktionsutgift. Enligt RKR:s 
Information om rivnings- och saneringsutgifter anges att, om kommunen exempelvis har förvärvat 
mark till ett lägre pris än normalt marknadspris på grund av att den samtidigt övertar ansvar för 
rivning eller miljösanering, bör sådana åtgärder kunna aktiveras med det belopp som motsvarar 
prisskillnaden. Avser miljösaneringen mark där kommunen bedrivit verksamhet, har kostnaderna 
mer att göra med den verksamhet som tidigare bedrivits än med någon nytta för framtida genera-
tioner av kommuninnevånare. Sådana utgifter ska enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 
inte aktiveras.
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Utgifter för detaljplan ska inte ta upp som immateriell anläggningstillgång, enligt RKR R3 Immate-
riella anläggningstillgångar, och får inte heller tas upp i anskaffningsvärdet för materiella anlägg-
ningstillgångar enligt RKR:s expertgrupp.

Utgifter för projektering i form av konsulter m.m. ska räknas in i anskaffningsvärdet. Förutsätt-
ningen är naturligtvis att projekteringen leder till ett genomförande. Om bedömningen görs att pro-
jektet inte kommer att genomföras, ska projekteringsutgifterna kostnadsföras. 

Återställningsutgifter ska räknas med i anskaffningsvärdet, om de uppfyller kriterierna för en 
avsättning. Om så är fallet, ska de tas upp i balansräkningen som avsättning enligt RKR R9 Avsätt-
ningar och ansvarsförbindelser. En sådan avsättning ska ske om det finns ett åtagande till följd av 
en inträffad händelse och om det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera detta samt 
att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Ett exempel skulle kunna vara att kommunen 
sätter upp en tillfällig värmecentral med tillfälligt bygglov i avvaktan på att området ansluts till den 
ordinarie fjärrvärmecentralen. Uppskattade utgifter för rivning och återställning av mark aktiveras 
då, för att fördelas jämt över nyttjandeperioden.

Av RKR R4, Materiella anläggningstillgångar framgår att huvudregeln är att räntor kostnadsförs. 
Ränta på kapital som lånats för att finansiera tillverkningen bör endast räknas in i anskaffningsvär-
det för anläggningstillgångar som ska användas i vinstsyftande verksamhet och i så fall endast till 
den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. 

Ränta som uppkommer då tillverkning av tillgången är avbruten under en längre period får inte 
inräknas i tillgångens anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet ska inte räknas in sådana ränteutgifter 
som uppkommer efter att i huvudsak alla nödvändiga aktiviteter för att färdigställa en tillgång för 
dess avsedda användning eller försäljning har vidtagits.

Ianspråktagande av markreserv för exploatering ska i externredovisningen tas upp till kommu-
nens ursprungliga anskaffningsvärde. Om endast en del av ett område i tas i anspråk ska anskaff-
ningsvärdet fördelas efter skälig grund.

Anläggningsavgifter för VA
Utgifter för anläggningsavgifter för VA ska enligt RKR:s expertgrupp redovisas som en förutbetald 
kostnad för fastigheter som kommunen själv ska äga. Utgiften ska periodiseras över den tid som 
motsvarar den genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningstillgångarna i VA-verksamheten.

Anläggningsavgifter för VA för tomter som är avsedda för försäljning tas med anskaffningsvär-
det för respektive tomt.

Förvärv genom gåva, byte och motsvarande
Det förekommer att kommuner i t.ex. exploateringsavtal kommer överens med byggherren om att 
denne ska stå för utgifter som kommunen normalt har ansvaret för. Exploatörens kompensation för 
detta kan t.ex. vara en lägre köpeskilling eller löfte om uteblivna krav på gatukostnadsersättningar. 
Sådana överlåtelser ska enligt LKBR 7:10 redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstillfället.

Det gäller också de fall exploatören äger marken och finansierar och bygger ut den allmänna 
platsen och därefter överlåter denna till kommunen utan ersättning eller ersättning som väsentligt 
understiger tillgångens verkliga värde. I detta fall ska kommunen värdera marken till verkligt värde 
och ta upp den som en tillgång i balansräkningen samt redovisa  motsvarande belopp som intäkt i 
resultaträkningen. 

Internvinster
En kommuns indelning i olika organisatoriska enheter kan innebära interna köp- och säljförhål-
landen vid produktionen och avyttringen av ett exploateringsområde. De anskaffningsvärden som 
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används i externredovisningen ska dock vara rensade från eventuella internvinster. Detsamma gäller 
naturligtvis också för de sammanställda räkenskaperna.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som beslutas med stöd av lagen om vissa kommunala befogenheter, och som kommunen 
lämnar till Trafikverket för vägar och järnvägar eller till landsting för järnvägsspår, ska enligt LKBR 
5:7 antingen tas upp som en kostnad det år det beslutas eller redovisas i balansräkningen under rub-
riken Bidrag till infrastruktur. Bidrag som tas upp i balansräkningen ska enligt LKBR 6:9 upplösas 
med årliga enhetliga belopp under högst 25 år.

Valet mellan omedelbar kostnadsföring och upplösning under 1–25 år kan göras individuellt för 
varje beslutat bidrag. Vald princip gäller för hela perioden.

Exploateringsersättning, gatukostnadsersättningar och anläggningsavgifter
Periodiseringsprincipen, som är en grundläggande redovisningsprincip enligt 4 kap. 4 § i LKBR, 
innebär att intäkter och kostnader som är hänförliga till ett räkenskapsår ska tas med oavsett tid-
punkten för betalningen. Detta i sin tur innebär att en inkomst ska periodiseras på sådant vis att den 
del av inkomsten som uppfyller intäktskriterierna ska redovisas som en intäkt i resultaträkningen, 
medan den del av inkomsten som utgör en befintlig förpliktelse i förhållande till en identifierad mot-
part ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Intäktskriterierna är enligt RKR R2 Intäkter att:
•	 inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
•	 det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer 

att tillfalla kommunen, och 
•	 de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av trans-

aktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska uppgörel-
sen har i allt väsentligt fullgjorts.

När det gäller exploateringsersättning och gatukostnadsersättningar, har villkoren för den eko-
nomiska uppgörelsen fullgjorts när kommunen byggt de anläggningar som ersättningen avser. I 
exploateringsavtal regleras normalt när ersättningen ska erläggas. Det innebär att intäkten ska redo-
visas när kommunen har rätt till ersättningen, dvs. i den takt som kommunen fullgör sitt åtagande 
avseende investeringens genomförande. Gatukostnadsersättningar som ska betalas av tomtköparen 
redovisas som intäkt när tomtköpet genomförs, under förutsättning att kommunen har färdigställt de 
tillgångar som gatukostnadsersättningen ska finansiera.

Erlagda anläggningsavgifter för VA innebär att VA-huvudmannen under normala omständighet-
er är skyldig att tillhandahålla en tjänst till fastighetsägaren. Inbetalda anslutningsavgifter innebär 
också att huvudmannens underlag för att ta ut brukningsavgifter reduceras. Skälet är att VA-hu-
vudmannen totalt sett inte får ta ut en högre taxa än vad som motsvarar VA-verksamhetens faktiska 
kostnader. Anläggningsavgifter ska därför periodiseras på ett sätt som motsvarar VA-anläggningens 
genomsnittliga värdeminskning.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period. 
Nyttjandeperioden definieras som den tid under vilken tillgången väntas bli utnyttjad för sitt ändamål. 

Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska den avskrivningsmetod som används åter-
spegla hur tillgångens värde för kommunen successivt förbrukas. I normalfallet är linjär avskrivning 
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den metod som bäst återspeglar värdeförändringen på de anläggningstillgångar som uppstår i ett 
exploateringsprojekt. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Avskrivning ska ske från 
och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk för sitt ändamål. För markanläggningar som ska 
utgöra allmän plats kan t.ex. tidpunkten när allmänheten kan använda tillgången på avsett sätt vara 
den lämpliga tidpunkten för att påbörja avskrivning. En matargata som byggs i ett bostadsområde 
kan visserligen vara tillgänglig för allmänheten redan innan gatan fått sin slutliga ytbeläggning, men 
någon värdeminskning kan inte anses uppstå innan gatan är färdigställd, under förutsättning att det 
inte går alltför lång tid före det slutliga färdigställandet. 

För gator tillämpas komponentavskrivning för ytskiktet eftersom det normalt är det enda i en 
gata som är utsatt för värdeminskning. Gatubelysning kan delas upp i komponenter i form av stolpe 
respektive armatur.

För tillgångar som inte bedöms vara helt förbrukade vid nyttjandeperiodens slut ska ett restvärde 
beräknas. Restvärde samt tillgångar och komponenter som inte har begränsad nyttjandeperiod, ska 
inte skrivas av. .

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Om anläggningstillgången har en bestående värdenedgång i förhållande till bokfört värde, ska ned-
skrivning ske till detta värde enligt LKBR 7:4. Nedskrivningar regleras ytterligare i RKR R6 Ned-
skrivningar.

Prövning av nedskrivningsbehov för den typ av anläggningstillgångar som normalt uppstår i ex-
ploateringsverksamhet är troligen aktuell endast vid rivning, ombyggnad eller ändrad användning, 
t.ex. ändring av tomtmark till park.

Av tidigare genomförd praxisundersökning framgår att många kommuner har använt intäkter 
från tomtförsäljning till att direktavskriva anläggningstillgångar i exploateringsverksamheten. Nå-
got stöd för detta finns inte i vare sig lagstiftningen eller befintlig normgivning.

Anskaffningsvärde omsättningstillgångar
Fastigheter avsedda att försäljas ska enligt IAS 40 redovisas som lagertillgång. Redovisning av la-
gertillgångar är inte normerad av RKR. Vägledning kan hämtas i BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning. Av BFNAR 2012:1 framgår att anskaffningsvärdet innefattar alla utgifter 
för inköp och tillverkning för att bringa tillgången till dess tillstånd och plats på balansdagen. I an-
skaffningsvärdet får också skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas in.

I tillverkningsutgiften inräknas utgifter som är direkt hänförliga till tillverkningen samt fördelade 
fasta och rörliga omkostnader som är hänförliga till tillverkningen. I detta ingår bl.a. tillgångarnas 
andel av projekteringskostnaderna.

Ianspråktagande av markreserv för exploatering ska i externredovisningen tas upp till kommu-
nens ursprungliga anskaffningsvärde. Om endast en del av ett område tas i anspråk, får anskaff-
ningsvärdet fördelas efter skälig grund. Saknas uppgift om ursprungligt värde får man utgå från de 
bästa uppgifter man har, t.ex. bokfört värde för hela markreserven och exploateringsmarkens andel 
av markreserven. 

Ränteutgifter bör enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar endast räknas in i anskaffnings-
värdet för räntor som avser lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av 
tillverkade tillgångar som tar betydande tid att färdigställa innan de kan användas eller säljas. Efter-
som iordningställande av tomter för försäljning normalt sett inte binder särskilt mycket kapital under 
konstruktionsfasen torde aktivering av ränta inte vara aktuell. Sådana låneutgifter som uppkommer 
efter att tillgången färdigställts får inte räknas in i anskaffningsvärdet, utan ska kostnadsföras.
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Följande utgifter är exempel på utgifter som enligt BFNAR 2012:1 inte ska räknas in i anskaffnings-
värdet för varor i lager och som i resultaträkningen ska kostnadsföras det räkenskapsår till vilket de 
hänför sig:

•	 onormalt stort råvaruspill, onormalt höga arbetskostnader eller andra tillverkningskostna-
der

•	 lagringskostnader, om de inte är nödvändiga i tillverkningsprocessen före ett senare till-
verkningssteg

•	 administrativa omkostnader som inte bidrar till att bringa varan till dess aktuella plats och 
skick

•	 försäljningskostnader.

Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen, LKBR 7:5.

Med det verkliga värdet avses försäljningspriset med avdrag för beräknad försäljningskostnad 
(nettoförsäljningsvärdet). Det verkliga värdet bedöms med utgångspunkt i de mest tillförlitliga upp-
gifter som är tillgängliga vid värderingstillfället. Utgångspunkten för bedömningen är att värdering-
en sker objekt för objekt.

I normalfallet torde anskaffningsvärdet väsentligt understiga nettoförsäljningsvärdet. Motsatsen 
kan dock gälla för tomter som är svårsålda, t.ex. industritomter i kommuner med minskande befolk-
ning. Vid fastställandet av försäljningspriset får man utgå från det belopp som välinformerade och 
oberoende parter, med intresse av att transaktionen ska ske, skulle vara beredda att betala. Även om 
kommunens avsikt är att bara sälja till en företagsetablering kan värderingen utgå från vad en fast-
ighetsspekulant är beredd att betala. En prövning av det bokförda värdet bör ske regelbundet, dvs. 
minst i samband med års- och delårsbokslut. 

Justering från anskaffningsvärdet till ett eventuellt lägre nettoförsäljningsvärde redovisas i re-
sultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig. Även en eventuell återföring av en 
nedskrivning, till följd av att nettoförsäljningsvärdet har ökat, redovisas i resultaträkningen för den 
period till vilken justeringen hänför sig. 

Redovisning i resultaträkningen

Intäkter
Inkomst för försäljning ska enligt RKR R2 Intäkter, redovisas som intäkt när följande villkor är upp-
fyllda:

•	 inkomsten kan beräknas på̊ ett tillförlitligt sätt;
•	 det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att 

tillfalla kommunen; och
•	 de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktio-

nen kan beräknas på̊ ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska uppgörelsen i allt 
väsentligt har fullgjorts.

Inkomsten intäktsförs normalt vid dagen för tillträdet, förutsatt att det är sannolikt att de ekono-
miska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen, och att avtalet 
är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är ju vid tillträdet som villko-
ren för den ekonomiska uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts. Dessutom ska de utgifter som upp-
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kommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Exempel på sådana utgifter är, förutom utgifter för själva anskaffandet av fastigheten, åtgärder 
för att göra marken försäljningsbar samt direkta försäljningsutgifter. Däremot ingår inte utgifter för 
anläggningar i närområdet, som exempelvis gator, gatubelysning och parkmark.

Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt, medan 
det vid försäljning av fastighet som är omsättningstillgång är hela inkomsten som bokförs som in-
täkt.

Om försäljningsvillkoren innebär att betalningen senareläggs, innebär det normalt att det verkliga 
värdet av betalningen är mindre än det nominella värdet. När den ekonomiska innebörden av en så-
dan överenskommelse är att köparen erhåller en finansiering, fastställs betalningens verkliga värde 
genom att nuvärdet av framtida betalningar beräknas.

Investeringsbidrag
Enligt RKR R2 Intäkter ska ett offentligt investeringsbidrag periodiseras under motsvarande nyttjan-
detid som den tillgång bidraget avser. Med offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, kommun 
eller landsting.

Kostnader
Kostnaden för en såld tomt är lika med dess anskaffningsvärde. Kostnaden redovisas vid samma 
tidpunkt som försäljningen redovisas. Utgångspunkten är att anskaffningsvärdet beräknas objekt för 
objekt. Vid uppförande av ett område med många tomter kan det vara svårt att urskilja de specifika 
utgifterna för respektive tomt. Anskaffningsvärdet per tomt får då beräknas schablonmässigt utifrån 
skälig grund, t.ex. baserat på andel av areal eller annat. Vad som är lämpligt bör fastställas utifrån 
respektive områdes förutsättningar. 

Vid fastställandet av redovisad kostnad för såld tomt är det viktigt att skilja på tomtpriskalkylen 
och det verkliga anskaffningsvärdet. I tomtpriskalkylen kan kommunens utgifter för anläggningar i 
närområdet, såsom matargator, gatubelysning och parkmark räknas in. Ett tomtpris kan dock också 
fastställas enbart utifrån marknadsförutsättningarna, t.ex. det högsta pris marknaden tål. Anskaff-
ningsvärdet för tomten utgörs dock av alla utgifter för inköp och tillverkning för att bringa tillgång-
en till dess tillstånd och plats på balansdagen.

Förutom kostnader för sålda tomter, är följande exempel på sådant som ska redovisas som 
kostnader:

♦	 utgifter för marknadsföring och försäljning (ska kostnadsföras löpande)
♦	 ränteutgifter som inte uppfyller kravet för aktivering
♦	 projekteringsutgifter, om det inte bedöms som sannolikt att de kommer att leda till ett genom-

förande
♦	 förstudier
♦	 framtagande av översiktsplan och detaljplan.

Där produktionskostnaden för en tomt förväntas överstiga intäkten, ska befarade förluster natur-
ligtvis kostnadsföras omedelbart.

Garantiåtaganden
Om kommunen i egenskap av byggherre har garantiåtaganden mot extern part ska avsättning göras 
för åtagandet, om kriterierna för avsättning enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser är 
uppfyllda. För att redovisa ett garantiåtagande som avsättning krävs att det finns ett åtagande, i form 
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av en legal förpliktelse, där det är troligt att det kommer att leda till ett utflöde av resurser och som 
beloppsmässigt kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättning för garantiåtaganden mellan interna enheter kan inte ske i externredovisningen. Såda-
na utgifter kostnadsförs eller aktiveras i den period de uppstår.

Upplåtelse med tomträtt
I stället för att sälja iordningställda tomter kan kommunen upplåta dessa med tomträtt. Om avtals-
villkoren är sådana att avsikten är att kommunen ska fortsätta att vara ägare till marken redovisas 
detta som hyra/operationell leasing med kommunen som leasegivare. 

Om upplåtelsen däremot är tidsbegränsad, med t.ex. villkor som gör att leasetagaren har rätt att 
köpa tomten till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, och det framstår som rimligt sä-
kert att rätten kommer att utnyttjas, kan upplåtelsen redovisas som finansiell leasing.

Vägledning för leasegivares redovisning kan hämtas i BFNAR 2012:1, kapitel 20. 

Exploatering och de sammanställda räkenskaperna
Exploateringsverksamheten berör ofta flera juridiska personer som ingår i de sammanställda räken-
skaperna. Till exempel kan kommunen exploatera ett område och sälja tomter till bostadsbolaget 
och låta energibolaget som entreprenör sätta upp gatubelysning. I de sammanställda räkenskaperna 
ska redovisningen spegla kommunkoncernens anskaffningsvärden, varför alla interna vinster och in-
terna anskaffningsvärden mellan de olika juridiska enheterna måste elimineras, på samma sätt som 
eventuella internvinster mellan organisatoriska enheter inom kommunen elimineras i externredovis-
ningen.
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5 Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar och kommentarer i förvaltningsberättelsen
För kommuner med en mer omfattande exploateringsverksamhet (jämfört med normala år) är det 
lämpligt att redovisa exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster i enlighet med RKR 
R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster, antingen på särskilda rader i resultaträkningen 
eller som en not till verksamhetens kostnader respektive verksamhetens intäkter. Oavsett hur upp-
delningen i resultaträkningen görs, redovisas intäkter, kostnader och påverkan på verksamhetens 
nettokostnader i not i ett sammanhang. Tilläggsupplysningar i not kan till exempel ha följande utse-
ende:

Exempel: 
Jämförelsestörande poster 
Bland verksamhetens intäkter respektive kostnader ingår följande poster hänförliga till 
kommunens exploateringsverksamhet: 
	 ÅR	X−1	 ÅR	X
Realisationsvinst såld markreserv x y
Exploateringsersättning och gatukostnadsersättningar x y
Intäkter sålda tomter x y
Kostnader sålda tomter -x -y
Övriga exploateringskostnader -x -y
Summa exploateringsverksamhetens netto Σ Σ

En omfattande exploateringsverksamhet bör också kommenteras i förvaltningsberättelsen och 
investeringsredovisningen, med avseende på budget, utfall, kassaflöde och förväntad utveckling.

Av not ska framgå hur omsättningstillgångar i form av lager av tomter har värderats. Av noten 
bör bl.a. framgå 

•	 om ränta räknats in i anskaffningsvärdet, 
•	 om tomterna är värderade till något annat än anskaffningsvärdet,
•	 om tomterna är värderade post för post eller är schablonmässigt värderade, och
•	 om en specifikation av i vilka områden tomterna finns.

En not till posten tomtmark för försäljning skulle kunna ha följande utseende.

Exempel:
Tomtmark för försäljning:

Redovisat	värde	 ÅR	X−1	 ÅR	X
- område A x y
- område B x y

Samtliga tomter är värderade till anskaffningsvärdet, som väsentligt understiger marknadsvärdet. 
Sålda tomter har avräknats till ett schablonmässigt värde baserat på yta och anskaffningsvärde för 
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respektive område. Marknadsvärdet för tomterna med nuvarande tomtpristaxa bedöms överstiga 
redovisat värde med z mnkr. I anskaffningsvärdet ingår inte ränta under byggtiden.

Upplysningar om redovisningsprinciper
Utgångspunkten är att årsredovisningen upprättas i enlighet med lagstiftning och de rekommenda-
tioner som RKR fastställt. Detta behöver inte kommenteras i årsredovisningens avsnitt om tilläm-
pade redovisningsprinciper. Avvikelser mot lagstiftning får naturligtvis inte förekomma. Däremot 
måste eventuella avvikelser mot fastställda rekommendationer och grundläggande redovisningsprin-
ciper kommenteras, liksom skälen till avvikelserna samt en bedömning av effekten på resultat och 
ekonomisk ställning. Dessutom är det viktigt att kommentera de redovisningsprinciper som tilläm-
pas för områden som inte normerats enligt RKR, t.ex. principer för omklassificering mellan markre-
serv och omsättningstillgång. 

Exempel
Vid upprättande av årsredovisningen tillämpas RKR:s rekommendationer med följande undantag 
och kommentarer:

♦	 Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång vid exploatering sker då de-
taljplan är fastställd och projektering av tomter påbörjas.

♦	 De tomter som producerats för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som 
omsättningstillgångar. Beräkning av anskaffningsvärde och värdering har skett i enlighet 
med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), kapitel 13. Anskaff-
ningsvärdet för tomter beräknas per exploateringsetapp och fördelas schablonmässigt på 
respektive tomt, med yta som fördelningsnyckel. 

De materiella anläggningstillgångarna skrivs av planenligt. Komponentavskrivning tillämpas 
på gator och gatubelysning. Samtliga anläggningstillgångar skrivs av med linjär metod. Beräknade 
restvärden samt tillgångar och komponenter som inte minskar i värde, ingår inte i avskrivningsun-
derlaget. 

Kommunen har från och med 2019 bytt redovisningsprincip, från att redovisa gatukostnadser-
sättningar och exploateringsersättning som periodiserad intäkt till att redovisa dessa som en intäkt i 
takt med att de investeringar som ska finansieras med dessa har färdigställts. 

I de sammanställda räkenskaperna har alla väsentliga interna transaktioner eliminerats.
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6 Byte av redovisningsprincip och rättelse av fel

Byte av redovisningsprincip samt rättelse av fel regleras i RKR R12. Byte av redovisningsprincip, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar och rättelse av fel. 

Byte av redovisningsprincip kan i princip bara ske med stöd av ny lagstiftning eller nya rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning. Utgångspunkten är att byte av redovisningsprin-
cip sker det år bestämmelsen träder i kraft. Om bytet sker vid ett senare tillfälle, handlar det snarare 
om rättelse av fel.

Byte av redovisningsprincip redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital. Detta ska 
ske om effekten av bytet kan fastställas med rimlig precision. I annat fall ska redovisning av effek-
ten av byte av redovisningsprincip ske med tillämpning framåt. Byte av redovisningsprincip ska ske 
från ingången av ett räkenskapsår, så att samma principer tillämpas i delårsrapporter och årsredovis-
ning. Jämförelseuppgifter i årsredovisning och delårsrapport omräknas med tillämpning av den nya 
redovisningsprincipen. Om omräkning inte sker, ska information om skälen till detta lämnas.

Om ändring av redovisningsprincip har skett, ska upplysning om detta lämnas och om skälen till 
detta. Då byte av redovisningsprincip sker med retroaktiv tillämpning ska upplysning lämnas om ef-
fekten på ingående eget kapital. Dessutom ska upplysning lämnas om de effekter bytet har på redo-
visningen för aktuell räkenskapsperiod samt för de perioder som redovisas för jämförelseändamål. 
Vid tillämpning framåt ska upplysning lämnas om effekten på redovisat periodresultat.

Rättelse av fel som inte är väsentliga ska rättas under den period som felet upptäcks. Rättelsen 
påverkar därmed i sin helhet resultat och ställning för denna period. När det är praktiskt genomför-
bart ska väsentliga fel under tidigare perioder rättas retroaktivt i de första finansiella rapporter som 
utfärdas efter upptäckten av felen. Rättelser införs genom omräkning av jämförelsetalen för den ti-
digare period eller de tidigare perioder där felen uppkom.

När rättelse av väsentliga fel görs, ska upplysning lämnas om karaktären av felet i den tidigare 
perioden, rättelsebeloppet för varje påverkad post i de finansiella rapporterna, för varje tidigare re-
dovisad period i den mån det är praktiskt genomförbart. Om retroaktiv omräkning är praktiskt oge-
nomförbar för en viss tidigare period, ska skälet till detta anges, liksom en beskrivning av hur och 
från när felet har rättats.

Ändringar i uppskattningar och bedömningar ska till skillnad från byte av redovisningsprincip 
alltid redovisas över resultaträkningen det år ändringen görs. Om ändringar i uppskattningar och 
bedömningar får väsentliga effekter på redovisat resultat ska upplysning om resultateffekten lämnas 
i enlighet med RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster.

Exempel på rättelse av fel eller byte av redovisningsprincip är:
♦	 att redovisa tomtmark för försäljning som omsättningstillgång i stället för anläggningstill-

gång
♦	 en ändrad grund för vad som inräknas i anskaffningsvärdet på en omsättningstillgång, dvs. att 

inte räkna in anskaffningsvärde för kommunens anläggningstillgångar 
♦	 att redovisa intäkter för tomtförsäljning löpande, i stället för investeringsinkomst
♦	 att redovisa gatukostnadsersättningar och exploateringsersättning som intäkt när intäktskrite-

rierna är uppfyllda, i stället för att periodisera under de finansierade tillgångarnas nyttjandepe-
riod. 

Exempel på ändringar i uppskattningar och bedömningar är:
♦	 värdejusteringar på grund av ändrade antaganden om nyttjandeperiod (avskrivningstid)
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♦	 värdejusteringar på grund av ändrade marknadsförhållanden, t.ex. sjunkande tomtpriser.
RKR har i sin information, Fastställande av ingångsbalansräkning och andra jämförelsetal 2019 i 
samband med övergång till rapportering enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning, lämnat vägledning och gett exempel på hur byte av redovisningsprincip ska hanteras.

7 Exempel 1 – bilaga 1

Exempel 1 – Markexploatering i egen regi
Förutsättningar
Kommunen ska exploatera ett markområde och producera 20 småhustomter. För enkelhetens skull 
förutsätts att tomterna är identiska, med samma produktionskostnad. Exploateringskalkylen har föl-
jande utseende: 

Exploateringskalkyl tkr
Inkomst sålda tomter 20 st à 500  10 000
Utgifter
Utgifter för tomter 20 st à 50  -1 000
 (projektering) 20*5
 (råmark) 20*40
 (övrigt) 20*5
 
Utgifter för allmänplatsmark   -5 000
 (Gata)  3 600
 (Asfaltering)  1 000
 (Belysning)  200
 (Park)  200

Netto   4 000

Samtliga utgifter orsakas år ett, utom utgifter för asfaltering som orsakas år tre. Gatubelysningen tas 
i bruk från och med år två.

Hälften av tomterna säljs år två; övriga tomter säljs år fem.
Kommunen tillämpar komponentavskrivning på vägar där vägkroppen i detta exempel inte be-

döms ha någon värdeminskning, och där ytskiktet beräknas ha en nyttjandeperiod på 40 år. Belys-
ning beräknas ha en nyttjandeperiod på 20 år.

Tomtpriset sätts till 500 tkr, och någon gatukostnadsersättning tas inte ut. 
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Redovisningen får då följande utseende de fem första åren

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Balansräkning
Omsättningstillgångar - tomter  1 000  500  500  500  0
Anläggningstillgångar  4 000  3 990  4 980  4 945  4 910

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
 Sålda tomter   5 000  0  0  5 000
Verksamhetens kostnader
 Anskaffningsvärde sålda tomter   -500  0  0  -500
 Avskrivningar   -10  -10  -35  -35

Resultat   4 490  -10  -35  4 465

Avskrivningarna år två och tre avser gatubelysning (200/20 år). År fyra tillkommer avskrivning på 
asfalt (1 000/40 år).

Exempel 2 – Markexploatering i egenregi med värdeminskning

Förutsättningar
Kommunen exploaterar mark med 10 tomter för industriändamål. Samtliga tomter är lika stora.

Följande händelser sker år 1:
För att kunna genomföra exploateringen krävs upprättande av en ny detaljplan för 300 tkr. För att 
kunna genomföra exploateringen krävs att kommunen byter till sig mark. Kommunen byter bort 
mark till ett bokfört värde om 200 tkr mot mark som marknadsvärderas till 2 mnkr. 80 procent av 
marken kommer att användas till tomter och 20 procent till gatumark.

Följande händelser sker år 2:
Kommunen betalar anläggningsavgifter för samtliga tomter med sammanlagt 4 mnkr exklusive 
moms. Kommunen har utgifter för entreprenadarbeten för iordningställande av samtliga tomter för 
sammanlagt 1 mnkr.

Kommunen bygger också ut gator, gatubelysning m.m. som ska kvarstå i kommunens ägo för 3 
mnkr. Tomterna börjar marknadsföras under året till en kostnad av 100 tkr. Tomterna bjuds ut för 
1,5 mnkr styck inklusive VA-anslutning. Kommunen lyckas sälja en tomt i december för 1,5 mnkr. 
Anskaffningsvärdet för samtliga tio tomter är 6,6 mnkr, varför kostnaden för en såld tomt blir 660 tkr.

Följande händelser sker år 3:
Marknadsföringen fortsätter, till en kostnad av 200 tkr. Efterfrågan på industrimark har sjunkit, vil-
ket innebär att kommunen inte lyckas sälja någon ytterligare tomt för fastställt pris. Det enda bud 
kommunen fått under året är 3,6 mnkr för samtliga 9 tomter, vilket gör att kommunen måste justera 
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värdet på kvarvarande tomter till detta värde.
Redovisningen får då följande utseende:

 År 1 År 2 År 3
Balansräkning
Anläggningstillgångar
IB  200 3 200
 Avyttrad mark -200
 Anskaffad mark 400
 Investering i gator mm  3 000
Summa anläggningstillgångar 200 3200 3 200
Omsättningstillgångar tomter
 IB  1 600 5 940
 Anläggningsavgift VA  4 000
 Mark 1 600
 Entreprenadarbeten tomtmark  1 000
 Uttag såld tomt   660
 Värdeförändring tomter   -2 340
S:a omsättningstillgångar tomter 1 600 5 940 3 600
 
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
 Tomtförsäljning
 Realisationsvinst mark      1 1 800 1500
Verksamhetens kostnader
 Detaljplanekostnader -300
 Marknadsföring         2  -100 -200
 Kostnad såld tomt  -660
 Värdeförändring tomter   -2 340
Resultat 1 500 740 -2 540

Exempel 3 – Extern exploatör som lämnar exploateringsersättning

Förutsättningar
En extern exploatör ska exploatera ett bostadsområde. Kommunen och exploatören tecknar ett 
exploateringsavtal där exploatören åtar sig att finansiera detaljplanearbete och de kommunala in-
vesteringarna i gata, gatubelysning och parker. För detta betalar exploatören sammanlagt 60 mnkr 
i exploateringsersättning, uppdelat på tre år, dvs. 20 mnkr per år. Exploatören överlåter också mark 
till kommunen för gator och parker till ett marknadsvärde av 2 mnkr.
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Följande händelser sker år 1:
Exploatören betalar in 20 mnkr, och överlåter mark till kommunen för 2 mnkr. Kommunen har kost-
nader för upprättande av detaljplan med 2 mnkr. Kommunen har också projekteringskostnader för 
sina investeringar med 1 mnkr. Erhållen mark bokförs som anläggningstillgång och intäkt. Av er-
hållna 20 mnkr har kommunen nyttjat 3 mnkr: resterande 17 mnkr redovisas som förutbetald intäkt.

Följande händelser sker år 2:
Exploatören betalar in 20 mnkr. Kommunen investerar 29 mnkr i gator. Kommunen redovisar därför 
29 mnkr som intäkt, vilket innebär att förutbetalda exploateringsersättning minskar med 9 mnkr.

Följande händelser sker år 3:
Exploatören betalar in 20 mnkr. Kommunen investerar 20 mnkr i gator och parker: 20 mnkr redovi-
sas därför som intäkt.

Följande händelser sker år 4:
Kommunen färdigställer sina investeringar för 8 mnkr och redovisar därför resterande förutbetalda 
exploateringsersättning som intäkt.

Redovisningen får då följande utseende:

Exempel 4 – Extern exploatör betalar gatukostnadsersättning

Förutsättningar
En extern exploatör ska exploatera ett bostadsområde. Kommunen och exploatören tecknar ett 
exploateringsavtal där exploatören åtar sig att finansiera detaljplanearbete och de kommunala in-

  År 1 År 2 År 3 År 4
Balansräkning
 Anläggningstillgångar
 IB   3 000 32 000 52 000
  Mark  2 000
  Gator och parker  1 000 29 000 20 000 8 000
  S:a Anläggningstillgångar  3 000 32 000 52 000 60 000
Skulder
 Förutbetalda intäkter  17 000 8 000 8 000
 
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
 Erhållna gåvor  2 000
 Exploateringsersättning  3 000 29 000 20 000 8 000
Verksamhetens kostnader
 Detaljplanekostnader  -2 000

Resultat  3 000 29 000 20 000 8 000
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vesteringarna i gata, gatubelysning och parker. För detta betalar exploatören sammanlagt 60 mnkr i 
gatukostnadsersättning uppdelat på tre år, dvs. 20 mnkr per år. Exploatören överlåter också mark till 
kommunen för gator och parker till ett marknadsvärde av 2 mnkr.

Följande händelser sker år 1:
Exploatören betalar in 20 mnkr, och överlåter mark till kommunen för 2 mnkr. Kommunen har kost-
nader för upprättande av detaljplan med 2 mnkr. Kommunen har också projekteringskostnader för 
sina investeringar med 1 mnkr. Erhållen mark bokförs som anläggningstillgång och intäkt. Av er-
hållna 20 mnkr har kommunen nyttjat 3 mnkr: resterande 17 mnkr redovisas som förutbetald intäkt.

Följande händelser sker år 2:
Exploatören betalar in 20 mnkr. Kommunen investerar 29 mnkr i gator. Kommunen redovisar därför 
29 mnkr som intäkt, vilket innebär att förutbetalda exploateringsersättning minskar med 9 mnkr.

Följande händelser sker år 3:
Exploatören betalar in 20 mnkr. Kommunen investerar 20 mnkr i gator och parker: 20 mnkr redovi-
sas därför som intäkt.

Följande händelser sker år 4:
Kommunen färdigställer sina investeringar för 8 mnkr och redovisar därför resterande förutbetalda 
gatukostnadsersättningar som intäkt.

Redovisningen får då följande utseende:

  År 1 År 2 År 3 År 4
Balansräkning
 Anläggningstillgångar
 IB   3 000 32 000 52 000
  Mark  2 000
  Gator och parker  1 000 29 000 20 000 8 000
  S:a Anläggningstillgångar  3 000 32 000 52 000 60 000
Skulder
 Förutbetalda intäkter  17 000 8 000 8 000

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
 Erhållna gåvor  2 000
 Gatukostnadsersättning  3 000 29 000 20 000 8 000
Verksamhetens kostnader
 Detaljplanekostnader  -2 000
  
Resultat  3 000 29 000 20 000 8 000
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8 BILAGA 2 – utdrag ur 6 kap. PBL

Fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader m.m.
24 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller 
annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av 
allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta att 
ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder.

Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. 
Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, vil-
ka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen. 

25 § Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata, får 
kommunen i stället för att tillämpa 24 § besluta att kostnaderna för detta ska betalas av ägarna till de 
fastigheter som ligger vid gatan.

Kostnaderna får fördelas mellan fastigheterna så att 
1.  varje fastighet svarar för hälften av den del av kostnaden som belöper på gatan framför 
 fastigheten, 
2.  kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata fördelas lika, och 
3.  kostnaden för att anlägga ett gatukors fördelas lika mellan fastigheterna vid gatukorset.
Om kostnaden för att anlägga eller förbättra en gata inte är densamma utmed hela gatan, får 

kommunen besluta att kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna på något annat sätt som är skäligt 
och rättvist.

Det som enligt denna paragraf gäller för en gata ska också gälla för andra allmänna platser ängator. 

26 § Om en fastighet ligger vid en allmän plats som inte är en gata, ska platsen vid tillämpningen 
av 24 och 25 §§ anses ha en bredd som motsvarar fem fjärdedelar av den högsta byggnadshöjd som 
enligt detaljplanen gällde för fastigheten när den mark som platsen ligger på uppläts för allmän an-
vändning.

27 § Till grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning enligt 24 eller 25 § får 
kommunen lägga

1.  de faktiska kostnaderna, eller 
2.  beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande utförande anlägga eller   
 förbättra gator och andra allmänna platser. 

Exploateringsavtal
39 §   Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för 
   1.  fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
   2.  medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
   3.  andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå  
 exploateringsavtal. Lag (2017:181).

40 §   Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta 
eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anlägg-
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ningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras.

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av 
detaljplanen kan antas öka i värde.

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av pla-
nen. Lag (2017:181).

41 §   Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare 
att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en 
skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Lag (2014:900).

42 §   Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets in-
gående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar 
medfinansieringsersättning. Lag (2017:181).
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1 Syfte, mål och avgränsning 
 
1.2 Syfte  
Dessa riktlinjer behandlar hur tillfredsställande ekonomisk redovisning och uppföljning ska ske 
av kommunens exploateringsprojekt. Riktlinjerna kommer att vara vägledande vid 
handläggningen av exploateringsprojekten. 
 

1.3 Mål 
Målsättningen med dessa riktlinjer är att skapa förutsättningar för att kommunen följer god 
redovisningssed vid hanteringen av kommunens exploateringsprojekt. 
 

1.4 Avgränsning 
Dessa riktlinjer avser endast hanteringen av de redovisningsmässiga delarna avseende de 
kommunala exploateringsprojekten.  
 

2 Definitionen av ett exploateringsprojekt 
 

2.1 Vad är ett exploateringsprojekt? 
Med exploateringsprojekt avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
exempelvis kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår 
också att anlägga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, lekplatser 
samt VA- anläggningar. 
 
Finansieringen av ett kommunalt exploateringsprojekt kan ske på olika sätt. Kostnaderna kan 
finansieras med följande typer av intäkter: 
 

 skattemedel 
 avgifter för planläggning och bygglov 
 genom markförsäljning till extern byggherre 
 genom tomtförsäljning 
 genom exploateringsersättning 
 genom uttag av gatukostnadsersättning 
 genom uttag av anläggningsavgifter för VA och fjärrvärme. 

Hur finansieringen ska ske för exploateringsprojekt beslutas av kommunen. Förutsättningarna kan 
variera beroende på förutsättningarna för respektive exploateringsprojekt och utifrån politiska 
ambitioner. 
 
Exploateringsverksamheten är vanligtvis kopplad till framtagande av planprogram och detaljplaner. 
Genom framtagande av detaljplaner kan kommunen styra att exploatering sker i strategiska lägen 
och att markägaren får en byggrätt som är förutsättningen för att förädla marken.   
Ett exploateringsprojekt omfattar ofta ett detaljplaneområde men kan också omfatta flera 
sammankopplade detaljplaner. 
I exploateringsprojekten kan även mark i anslutning till detaljplanen ingå. Det kan röra sig om gator, 



5 

dagvattendammar eller andra allmänna anläggningar som behöver rustas upp eller på annat sätt 
iordningsställas för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
 

2.2 Vad är inte ett exploateringsprojekt? 
All utveckling av byggrätter kan inte definieras som ett exploateringsprojekt.  
Ändring av planbestämmelser i en befintlig detaljplan som innebär begränsade kommunala 
åtaganden för allmän plats eller va-anläggningar räknas till exempel inte som ett 
exploateringsprojekt. 
 

3 Redovisningsprinciper för 
exploateringsprojekt 
 
Vid start av ett exploateringsprojekt behöver de redovisningsmässiga förutsättningarna beaktas och 
för den löpande ekonomiska uppföljningen krävs tydlig och korrekt kontering av 
exploateringsprojektets intäkter och kostnader. Ställningstaganden som krävs vid redovisningen är 
bland annat klassificering och värdering av tillgångar samt om intäkter och kostnader ska redovisas 
inom drift- eller investeringsredovisningen. 
 
Från och med 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som en 
följd av detta har rådet för kommunal redovisning (RKR) i maj 2019 publicerat en ny praktisk 
vägledning gällande redovisning av kommunal markexploatering. Avsikten med skriften är att ge 
vägledning om normgivning och lagstiftning i de redovisningsfrågor som berör kommunal 
markexploatering. Dessa riktlinjer är förenliga med vägledningen. 
 
Redovisningen av VA-verksamheten följer bestämmelserna om särredovisning i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) samt Svenskt vattens publikation P97, Ekonomisk redovisning för VA-
branscher. 
 
I följande kapitel beskrivs hur kommunen avser tillämpa de redovisningsmässiga reglerna för 
kommunens exploateringsverksamhet. 
 

4 Klassificering av tillgångar 
 
För att få en rättvisande redovisning ska kommunens mark och andra tillgångar klassificeras på ett 
korrekt sätt. I redovisningen skiljs omsättnings- och anläggningstillgångar åt, där det som styr 
klassificeringen av en tillgång är syftet med dess innehav. 
 
Exploateringsfastighet eller del av som är avsedd att avyttras klassificeras som en 
omsättningstillgång, medan exploateringsfastighet eller del av som ska kvarstå i kommunens ägo 
klassificeras som en anläggningstillgång.  
 
Fördelningen enligt nedan ska gälla om vad som blir kvar som anläggningstillgång alternativt vad som 
blir en omsättningstillgång. 
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4.1 Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav utgör anläggningstillgångar enligt  
LKBR 6:6. Det som därmed klassificeras som anläggningstillgångar är den del av marken som 
kommunen kommer att behålla i egen ägo som utgör kommungemensamma anläggningar såsom 
gata och parkmark samt mark för upplåtelse av tomträtt. 
 
Även kommunalägda VA- anläggningar utgör anläggningstillgångar men dessa särredovisas på 
taxekollektivet. 
 

4.2 Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav utgör omsättningstillgångar 
enligt LKBR 6:6. Den del av exploateringsområdet som utgör tomtmark och som iordningsställts i 
avsikt att säljas utgör en omsättningstillgång.  
Trots att en tomt skulle vara svår att avyttra är det avsikten med tillgången som är styrande för 
klassificeringen. 
 

5 Värdering av tillgångar 
 

5.1 Anskaffningsvärde- materiella anläggningstillgångar  
I  LKBR 7:2 regleras vad som tas upp som anskaffningsvärde för anläggningstillgångar. Bestämmelsen 
preciseras i RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.  
För förvärvade materiella anläggningstillgångar tas de kostnader med som är direkt hänförliga till att 
få tillgången på plats eller området i skick för att nyttjas för sitt ändamål. 
I anskaffningsvärdet för en materiell tillgång ingår förutom inköpspriset bland annat kostnader för 

 iordningsställande av plats eller område för installation, 
 leverans och hantering, 
 installation, 
 konsulttjänster för projektering såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster, 
 lagfart, 
 nedmontering och bortforsling, liksom iordningställande av plats, till den del dessa kostnader 

uppfyller kriterierna för avsättning tas med i balansräkningen (RKR R9 Avsättningar och 
ansvarsförbindelser) 

 administrativa kostnader som är direkt hänförbara till tillgången 

Tillkommande kostnader aktiveras om det medför ökad prestanda och/eller framtida nytta för 
kommuninnevånarna (skillnaden aktiveras) 

 rivning och miljösanering – jämför med normal produktionskostnad  
 kostnader för projektering, förutsatt att projekteringen leder till ett genomförande. Om så ej 

sker kostnadsförs dessa.  

Kostnader för detaljplan ska inte tas upp som immateriell anläggningstillgång och får heller inte tas 
upp i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar enligt RKR:s expertgrupp. 
Detta innebär att kostnader tillhörande detaljplanen kostnadsförs löpande, såsom handläggningstid 
och till detaljplanen tillhörande utredningar. 
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Kommunen påför ingen ränta på exploateringsprojekten. 
 

5.1.1 Värdeminskning och avskrivning 
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över 
nyttjandeperioden. Som huvudregel tillämpas linjär avskrivning, då detta vanligtvis speglar 
värdeförändringen på de anläggningstillgångar som tillkommer i ett exploateringsprojekt, och 
avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då anläggningstillgången tas i bruk. 
Som exempel kan en matargata vara tillgänglig för allmänheten innan gatan fått sin slutliga 
ytbeläggning, men någon värdeminskning anses inte ske förrän gatan är färdigställd med 
ytbeläggning.  
 
För gator tillämpas komponentavskrivning för ytskiktet som normalt är det som anses utsättas för 
värdeminskning. 
 

5.1.2 Nedskrivning 
Om en anläggningstillgång har en bestående värdenedgång i förhållande till bokfört värde, ska 
nedskrivning ske till detta värde enligt LKBR 7:4.  
Prövning av nedskrivningsbehov för den typ av anläggningstillgångar som normalt uppstår i 
exploateringsverksamheten är vanligen endast aktuell vid rivning, ombyggnad eller ändrad 
användning till exempel vid ändring av tomtmark till parkmark.  
 

5.2 Exploaterings- och gatukostnadsersättning, 
anläggningsavgifter m.m. 
Utgångspunkten är att kommunens exploateringsverksamhet ska finansieras av intäkter ifrån 
markförsäljning och att exploateringarna inte ska belasta skattekollektivet. 
Undantag kan dock vara generalplanekostnader för allmänna anläggningar som är till gagn för fler än 
bara de boende i området som exempelvis större trafikleder eller rondeller vilka därför helt eller 
delvis kan komma att skattefinansieras. 
Hur allmän plats avses finansieras för respektive exploateringsprojekt ska framgå av projektdirektivet 
som utgör underlag inför politiskt beslut om start av nytt exploateringsprojekt. 
 

5.2.1 Exploaterings-och gatukostnadsersättning 
Kommunen har enligt 6 kapitlet plan- och bygglagen rätt att ta ut ersättning för gatukostnader från 
fastighetsägarna inom sådana områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna 
platser. Ersättningen kan avse kostnader för att bygga och förbättra gator med belysning och andra 
allmänna platser såsom torg, parkmark, lekplats och gång- och cykelvägar.  
Ersättning kan dock aldrig tas ut för underhåll och drift, vilket finansieras via skattemedel. 
 
Vid exploatering och försäljning av bostadstomter till privatpersoner ingår gatukostnaderna i 
köpeskillingen av tomten. 
 
Vid exploaterings- och gatukostnadsersättning har den ekonomiska uppgörelsen fullgjorts när 
kommunen byggt ut de anläggningar som ersättningen avser. Det innebär att intäkten ska redovisas 
när kommunen har rätt till ersättningen, det vill säga i den takt som kommunen fullgör sitt åtagande 
avseende investeringens genomförande. 
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Då det finns en exploatör som avtalspart kan kommunen genom avtal komma överens om en 
exploateringsersättning för i iordningställande av de allmänna platserna istället för ett formellt 
uttagande av gatukostnader. I avtal med exploatör regleras normalt när ersättning ska erläggas.  
 
Enligt LKBR 4:4 ska periodiseringsprincipen följas vilket innebär att intäkter och kostnader som är 
hänförliga till ett räkenskapsår ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Detta innebär att en 
inkomst ska periodiseras på sådant vis att den del av inkomsten som uppfyller intäktskriterierna (RKR 
R2 Intäkter) ska redovisas som en intäkt i resultaträkningen, medan den del av inkomsten som utgör 
befintlig förpliktelse i förhållande till en identifierad motpart ska redovisas som skuld eller avsättning 
i balansräkningen. 
 

5.2.2 Bidrag till statlig infrastruktur 
Bidrag som beslutas med stöd av Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, och som 
kommunen lämnar till Trafikverket för vägar och järnvägar eller till region för järnvägsspår, ska enligt 
LKBR 5:7 tas upp det år som det beslutas, antingen som en kostnad eller redovisas i balansräkningen 
under rubrik Bidrag till infrastruktur. Bidrag som tas upp i balansräkningen ska enligt LKBR 6:9 
upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år.  
Valet mellan omedelbar kostnadsföring och upplösning under 1-25 år kan göras individuellt för varje 
beslutat bidrag. Vald princip gäller för hela perioden. 
 

5.2.3 Anläggningsavgifter för vatten, avlopp och dagvatten 
Kostnader för projektering och anläggande av VA- anläggningarna redovisas under 
exploateringsprocessen i exploateringskalkylen samt i exploateringsredovisningen som en särskild 
aktivitet, för att senare när exploateringsprojektet färdigställts, lyftas ur och aktiveras som en 
anläggningstillgång.  
Anläggningsavgiften debiteras separat och omfattas inte av köpeskillingen vid tomtförsäljning.  
Anläggningsavgiften tas ut via VA-kollektivet och 10 % redovisas som intäkt i resultaträkningen.  
Resterande 90 % redovisas som långfristig skuld och intäkten periodiseras över samma period som 
avskrivningen på den anläggning den avser att finansiera.  
Kostnader för anläggningsavgifter för VA ska enligt RKR:s expertgrupp redovisas som en förutbetald 
kostnad för fastigheter som kommunen själv ska äga. Utgiften ska periodiseras över den tid som 
motsvarar den genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningstillgångarna i VA-verksamheten. 
 

5.3 Anskaffningsvärde- omsättningstillgångar 
Fastigheter avsedda att säljas ska redovisas som lagertillgång enligt den internationella 
redovisningsstandarden IAS 40.  
Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar utgörs av alla kostnader för inköp och tillverkning för 
att få tillgången till dess tillstånd och plats på balansdagen. Även skälig andel av indirekta 
tillverkningskostnader får räknas in. 
Endast kostnader för omsättningstillgången, det vill säga marken som ska säljas, ska hänföras till 
anskaffningsvärdet. Förutom kostnader för inköpet ingår bland annat:   

 kostnader som är direkt hänförliga till tillverkningen samt fördelade på fasta och rörliga 
omkostnader. Här ingår bland annat andel av projekteringskostnader. 

 ianspråktagande av markreserv ska tas upp till kommunens ursprungliga anskaffningsvärde. 
Om endast del av tas i anspråk får anskaffningsvärdet fördelas efter skälig grund. 

Följande kostnader ska inte inräknas i anskaffningsvärdet utan ska kostnadsföras löpande i 
resultaträkningen det räkenskapsår till vilket de hänför sig: 
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 onormalt höga arbetskostnader eller tillverkningskostnader (exempelvis miljösanering och 
kostnader för rivning) 

 lagringskostnader såvida de inte är nödvändiga i tillverkningsprocessen 
 administrativa omkostnader som inte bidrar till att bringa varan till dess aktuella plats eller 

skick 
 försäljningskostnader och marknadsföring 
 detaljplanekostnader med tillhörande utredningar samt personalkostnader förknippade med 

handläggningen av detaljplanen 

Kommunen påför ingen ränta på exploateringsprojekten. 

5.3.1 Värdering 
Omsättningstillgångar ska enligt LKBR 7:5 tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Med det verkliga värdet avses försäljningspriset med avdrag för beräknad 
försäljningskostnad (nettoförsäljningsvärde).  
Bedömningen av det verkliga värdet sker med utgångspunkt i de mest tillförlitliga uppgifter som är 
tillgängliga vid värderingstillfället, där värderingen ska ske objekt för objekt.   
En prövning av det bokförda värdet bör ske regelbundet det vill säga minst i samband med års- och 
delårsbokslut. 
Om nedskrivning ska ske, då verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet, redovisas detta i 
resultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig till.  
Även eventuell återföring av nedskrivningen, till följd av att nettoförsäljningsvärdet har ökat, 
redovisas i resultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig till.  
Värderingen sker av mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen. 
 

6 Markanskaffning 
 
Markanskaffning kan antigen ske genom att mark tas ur den egna markreserven eller genom externt 
köp. Det är viktigt att det framtida syftet tydliggörs när kommunen förvärvar mark eftersom syftet 
med markförvärvet påverkar hur köpeskillingen ska bokföras. 
 
Om anskaffningen sker genom ianspråktagande ur markreserven sker omklassificering motsvarande 
det bokförda värdet på marken ifrån anläggningstillgång till omsättningstillgång när projektering 
påbörjas i syfte att iordningsställa marken i avsikt för försäljning av tomtmark (efter laga kraftvunnen 
detaljplan).  
Övrig mark som ska kvarstå i kommunens ägo och som ska utgöra allmän plats såsom gata och 
parkmark samt VA- anläggningar ska omklassificeras till respektive typ av anläggningstillgång. 
 
Vid överföring av del av fastighet ifrån markreserven ska värdering göras i förhållande till det 
bokförda värdet och arealen som tas i anspråk. I not. till balansräkningen anges motiv till de 
ställningstaganden som har gjorts i samband med överföring till exploateringsprojektet. 
 
Sker anskaffningen som ett externt köp, bokförs kostnaderna under omsättningstillgångar under 
själva exploateringstiden direkt på exploateringsprojektet. 
 
Markkostnaden som bokförs ska motsvara kommunens verkliga inköpskostnad för marken. 
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7 Anläggningsregistret 
 
Kommunens anläggningar finns upptagna i anläggningsregistret tillsammans med kommunens 
fastigheter och uppgifter om dess köpeskillingar. 
Ekonomiavdelningen ansvarar för att ajourhålla anläggningsregistret över kommunens fastigheter 
och för övriga ingående anläggningar, vilka ligger under tekniska nämndens ansvarsområde samt att 
ekonomiavdelningen utför de erforderliga avstämningar som ska ske mot anläggningsregistret. 
 

8 Löpande bokföring 
 
I den löpande bokföringen redovisas kostnader och intäkter för respektive exploateringsprojekt 
märkt med ett unikt projektnummer. All redovisning ska ske med aktivitetsnummer som ger 
information om vilket tillgångsslag kostnaden/intäkten härrör till. 
Till varje exploateringsprojekt ska det finnas ett driftprojektnummer och ett 
exploateringsprojektnummer, där kostnader tillhörande projektet bokförs på de olika projektnumren 
beroende på var i processen projektet befinner sig samt beroende på typ av kostnad. 
 
Som tidigare redogjorts för bokförs nedanstående kostnader direkt på exploateringsverksamhetens 
drift där aktuellt driftprojektnummer för exploateringsprojektet anges: 
 

 förstudier 
 handläggning av detaljplaner med tillhörande utredningar i planeringsfasen 
 övriga kostnader som under genomförandefasen ska kostnadsföras löpande 

 
Driftsprojektet avslutas i regel i samband med att exploateringsprojektet som helhet avslutas. 
 
När exploateringsprojektet senare går över i genomförandefasen (efter laga kraftvunnen detaljplan), 
bokförs kostnaderna för exempelvis projektering av anläggande av gata och VA på 
exploateringsverksamhetens exploateringsdel där aktuellt exploateringsprojektnummer anges. 
Vartefter anläggningarna färdigställs sker succesiv överföring till rätt tillgångsslag 
(anläggningstillgångar) och kapitalkostnader börjar löpa.  
 
För den del kommunen inte ska vara slutlig ägare till som för tomtmark, ska överföring ske till 
resultaträkningen vartefter försäljning av mark sker (matchningsprincipen). 
Vid större exploateringsområden där genomförandet kommer ske i etapper, kan det vara lämpligt att 
dela upp exploateringsprojektet i deletapper. Då finns möjlighet att slutredovisa respektive deletapp 
i bokföringen när avyttring av tomtmark är slutförd. 
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för kontoplan, redovisningsprinciper och tolkning av dessa. Utsedd 
controller ifrån ekonomiavdelningen utför den löpande redovisningen av kostnader och intäkter som 
hör till respektive exploateringsprojekt.  
 

8.1 Konteringshänvisning 
Kontering av intäkter och kostnader tillhörande respektive exploateringsprojekt sker löpande på 
exploateringsprojekten vilka särskiljs med ett unikt projektnummer. För varje kontering ska en 
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aktivitet användas som anger vilken typ av arbete/kostnad som projektet debiteras med. En 
konteringshänvisning finns, vilken ajourhålls kontinuerligt efter behov. 
 

8.1.1 Moms 
Kommunen har två olika momssystem för hantering av fakturor. Ekonomiavdelningen ska kontaktas 
vid uppstart att nytt exploateringsprojekt för att upprätta en plan för hantering av kommande 
fakturor. 
 
Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar är momsfria.  
Det samma gäller försäljning av tomtmark. 
 

8.2 Fakturering 
Respektive exploateringsprojekt har ett unikt projektnummer som tillsammans med ansvarskod ska 
anges vid fakturering och debitering av kostnader. 
 

8.2.1 Löner 
Internt nedlagd tid genom hela exploateringsprocessen bokförs på respektive exploateringsprojekt, 
(drift- eller exploateringsprojekt), där kommunens berörda handläggares tidsredovisning ligger till 
grund som underlag.  
När exploateringsprojektet går över i genomförandefasen får endast direkta lönekostnader och 
sociala avgifter bokföras som en exploateringsutgift. Övriga omkostnader i samband med egen 
personal ska bokföras som en kostnad på driftbudgeten. 
 

8.2.2 Attestering av leverantörsfakturor 
Enligt Regler och tillämpningsanvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner, antaget av 
kommunfullmäktige 2001-11-15, § 113, innebär mottagnings attest och besluts attest följande: 
 
Mottagnings attest:  
Innebär kontroll och intygande att leverans/prestation föreligger i enlighet med avtal.  
 
Besluts attest: 
Innebär kontroll och intyg att beställning skett i överensstämmelse med särskilt nämndbeslut eller 
andra av fullmäktige eller nämnd beslutade mål eller policy. Här ingår att kontrollera att kvantitet 
och kvalitet överensstämmer med gjord beställning och att pris, rabatt och övriga villkor inklusive 
moms är riktiga utifrån ingången överenskommelse samt att kontering har skett på riktigt sätt. 
Leverantörsfakturor hanteras av flera förvaltningar under exploateringsprocessen.  
 

1. Planeringsfas 
Under planeringsfasen är mark- och exploateringsavdelningen kommunens ombud vid 
beställningar av utredningar m.m.  
När leverantörsfakturor inkommer konterar och mottagnings attesterar mark-och 
exploateringschefen leverantörsfakturorna för att säkerställa att de motsvarar utfört arbete. 
Beslutsattest sker av förvaltningschef på tekniska förvaltningen. 
 

2. Genomförandefas 
Under genomförandet av exploateringsprojektet är tekniska förvaltningens projektledare 
ombud vid beställning.  
När leverantörsfakturor inkommer konterar och mottagnings attesterar projektledaren 
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leverantörsfakturorna för att säkerställa att de motsvarar utfört arbete.  
Beslutsattest sker av förvaltningschef på tekniska förvaltningen.  
 

9 Redovisning av sålda 
exploateringsfastigheter och tomter i 
resultaträkningen 
 
Vart efter avyttring av tomter sker ska det bokförda värdet för den sålda omsättningstillgången 
regleras. Det innebär att samtliga kostnader och intäkter som är bokförda på balanskontot och tillhör 
exploateringsprojektet bokas bort och redovisas i resultatet. Redovisning ska ske brutto, det vill säga 
upparbetade kostnader för sig och försäljningsintäkter för sig, se 9.2 nedan. 
För att inte påverka möjligheterna att följa upp projektet i balansräkningen görs denna ombokning 
utan aktivitetsnummer, men med gällande projektnummer. 
Den redovisning som ska ske i resultatet vid avyttring regleras hos finansförvaltningen. 
 

9.1 Intäkter 
9.1.1 Inkomst vid försäljning- köpeskilling 
Vid försäljning av tomtmark inkommer köpeskillingen oftast uppdelad vid två separata tillfällen. 
Handpenningen som ofta utgör cirka 10 % av den totala köpeskillingen inkommer i samband med att 
köpekontrakt eller motsvarande undertecknats, medan resterande del av köpeskillingen betalas 
senast på tillträdesdagen. Därefter upprättas ett köpebrev som kvitto på mottagen betalning.  
 
Fram tills dess att resultatföring sker redovisas intäkterna för markföljningen som förutbetald intäkt, 
eftersom en inkomst för försäljning ska redovisas som intäkt först när följande samtliga villkor är 
uppfyllda: 

 inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att 

tillfalla kommunen och  
 de eventuella kostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 

transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomiska 
uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts. 

Vid försäljning av tomtmark gäller att inkomsten normalt intäktsförs vid dagen för tillträde, förutsatt 
att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att 
tillfalla kommunen och att köpekontraktet är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Detta på grund av att det är vid tillträdet som villkoren för den ekonomiska 
uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts. 
Dessutom ska de kostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 
transaktionen kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Exempel på sådana kostnader är, förutom 
kostnader för själva anskaffandet av tomten, åtgärder för att göra tomten försäljningsbar samt 
direkta försäljningskostnader. Däremot inte kostnader för anläggningar i närområdet som exempelvis 
gator, gatubelysning och parkmark. 
 
Vid försäljning av en omsättningstillgång såsom tomtmark bokförs hela inkomsten som intäkt.  
Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt.  
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Skillnaden mellan den intäkt och kostnad som redovisats på exploateringsprojektet blir ett överskott 
eller underskott i resultatet som regleras hos finansförvaltningen (vinst eller förlust). 
 
Försäljning av tomtmark omfattas ej av moms. 
 

9.1.2 Investeringsbidrag 
Enligt RKR R2 Intäkter ska ett offentligt investeringsbidrag periodiseras under motsvarande 
nyttjandetid som för den tillgång bidraget avser. Med offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, 
kommun eller region. 
Bidraget läggs som en negativ post i anläggningsregistret för att möta investeringskostnaden. 
 

9.2 Kostnader 
Samtidigt som intäkterna från försäljningen redovisas i resultatet ska samtliga kostnader som är 
hänförliga till aktuell försäljning resultatföras. Principen innebär att när intäkt för såld tomt bokförs 
ska också kostnaderna för anskaffning och iordningställande av tomten bokföras. 
Kostnaden för en såld tomt är lika med dess anskaffningsvärde.  
Om ett område innehåller flera tomter kan det vara svårt att urskilja de faktiska kostnaderna för 
respektive tomt. Anskaffningsvärdet per tomt får då beräknas schablonmässigt utifrån skälig grund, 
till exempel baserat på andel av areal eller annat. Vad som är lämpligt ska fastställas utifrån 
respektive områdes förutsättningar.   
 
Förutom kostnader för sålda tomter, är följande exempel på sådant som ska redovisas som 
driftskostnader:  

 förstudier 
 projekteringskostnader, om det inte bedöms som sannolikt att de kommer att leda till ett 

genomförande 
 detaljplanekostnader inklusive tillhörande utredningar 
 kostnader för marknadsföring och försäljning 

 
Om produktionskostnader för en tomt förväntas överstiga intäkten ska befarade förluster 
kostnadsföras omedelbart. 
 

9.3 Resultat 
Nettot vid en försäljning av tomt blir den vinst eller förlust som uppstår genom matchning av intäkter 
och kostnader enligt ovan och får driftpåverkan det år marken bytt ägare. 
 
Ersättningar för kommunalt VA debiteras separat och är helt skilt ifrån köpeskillingen. 
 

10 Upplåtelse med tomträtt 
 
Kommunen kan upplåta en fastighet med tomträtt istället för att sälja den. Om avtalsvillkoren är 
sådana att avsikten är att kommunen ska fortsätta vara markägare till marken för framtiden 
redovisas detta som hyra/operationell leasing med kommunen som leasegivare. 
Om upplåtelsen däremot är tidsbegränsad med till exempel villkor som gör att tomträttsinnehavaren 
(leaseagaren) har rätt att köpa tomten till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, och det 
framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas, kan upplåtelsen redovisas som finansiell 



14 

leasing. 
Vägledning för leasegivares redovisning kan hämtas i bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1, kapitel 20. 
 
När nytt tomträttsavtal upprättas eller avgäld förändras ska ekonomiavdelningen informeras för not. 
i årsredovisningen. 
 

11 Löpande avstämning och uppföljning av 
exploateringsprojekt 
 
Uppföljning av respektive exploateringsprojekts budget sker i samband med delårsrapport och i 
helårsrapport. Uppföljning görs med samma detaljeringsnivå på projektnivå som gäller för 
exploateringsbudgeten.  
Av uppföljningen framgår prognostiserat utfall för exploateringsprojekten som helhet samt för 
innevarande år. Det ska också finnas en bedömning av vilka anläggningstillgångar som kommer att 
tas i drift under året och som därmed bör regleras i balansräkning och anläggningsregister.  
Till bokslutet ska en bokslutsspecifikation upprättas enligt gällande bokslutsanvisningar. 
Uppföljning sker till tekniska nämnden och vidare till kommunstyrelsen för slutlig behandling av 
kommunfullmäktige. 
 
Utöver redovisningen ovan sker löpande uppföljningen till tekniska nämnden i enlighet med 
projektplanen för respektive exploateringsprojekt. 
 

12 Delredovisning, slutredovisning och 
rapport  
 
Slutredovisning sker när exploateringsprojektet är klart i sin helhet eller då en större deletapp är klar 
och ska slutredovisas. Det innebär att det för slutredovisning inte krävs att alla kostnader och 
intäkter redovisats, men att en uppskattning av återstående del är möjlig. I sådant fall ska det framgå 
hur återstående kostnader och intäkter har värderats.   
 
Tekniska nämnden ansvarar för att slutredovisning sker av exploateringsprojekt till 
kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.  
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för delredovisning av färdigställda anläggningar och tar fram prognos 
och underlag för slutredovisning av exploateringsprojektet som helhet.  
Mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med utsedd controller ansvarar för att 
sammanställa underlaget inför att exploateringsprojektet i sin helhet slutredovisas. 
 
Den ekonomiska slutredovisningen ska införlivas i en slutrapport där uppföljning och utvärdering ska 
ske av exploateringsprojektet, vilket i huvudsak ska innehålla: 
 

 erhållna intäkter och totala kostnader i jämförelse mot budget  
 utfall mål och förväntningar 
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 utfall tidplan 
 utfall resurser 
 påverkan på andra nämnder 
 särskilda erfarenheter från projektet  
 drifterfarenheter om delar av projektet varit utbyggt och i drift under en tid 

Den vinst eller förlust som slutligen kvarstår i exploateringsprojektet slutregleras i resultaträkningen 
hos finansförvaltningen. 
Eventuella kostnader och intäkter som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt slutredovisats 
bokförs direkt i resultaträkningen hos finansförvaltningen. 
 
I årsredovisningen ska samtliga exploateringsprojekt redovisas.  
Redovisningen av vinsten/förlusten som uppstår ska göras genom nettoredovisning. Beloppet ska 
specificeras i not. så att det framgår hur stora kostnader/intäkter fastigheterna har genererat. 
 

13 Källförteckning 
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1 Syfte, mål och avgränsning 
 
1.2 Syfte  
Dessa riktlinjer behandlar hur tillfredsställande ekonomisk redovisning och uppföljning ska ske 
av kommunens exploateringsprojekt. Riktlinjerna kommer att vara vägledande vid 
handläggningen av exploateringsprojekten. 
 

1.3 Mål 
Målsättningen med dessa riktlinjer är att skapa förutsättningar för att kommunen följer god 
redovisningssed vid hanteringen av kommunens exploateringsprojekt. 
 

1.4 Avgränsning 
Dessa riktlinjer avser endast hanteringen av de redovisningsmässiga delarna avseende de 
kommunala exploateringsprojekten.  
 
Bakgrund och syfte 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade 2003 en idéskrift om redovisning av 
markexploatering och utkom med en uppdaterad version våren 2012. Avsikten med skriften är 
att ge vägledning om normgivning och lagstiftning i de redovisningsfrågor som berör 
kommunal markexploatering. 
Syftet med dessa regler är att tydliggöra Strömstads kommuns tillämpning av det 
redovisningsmässiga regelverket kring markexploatering. 
Målgrupp är berörda verksamhetschefer, ekonomer samt övriga handläggare. 
Aktuella tillämpningsanvisningar finns i bilaga 1. 
 

2 Definitionen av ett exploateringsprojekt 
 

2.1 Vad är ett exploateringsprojekt? Inledning 
Med exploateringsprojekt avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att 
exempelvis kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår 
också att anlägga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, lekplatser 
samt VA- anläggningar. 
 
Redan i början av beslutsprocessen i ett exploateringsprojekt är det viktigt att ha kunskap om 
de redovisningsmässiga förutsättningarna. För den löpande ekonomiska uppföljningen krävs 
en tydlig och korrekt kontering av projektets intäkter och kostnader. 
Ställningstaganden som krävs vid redovisning av markexploatering är bland annat 
klassificering och värdering av tillgångar samt om intäkter och kostnader ska redovisas inom 
drift- eller investeringsredovisningen. 
 
Finansieringen av ett kommunalt exploateringsprojekt kan ske på olika sätt. Kostnaderna kan 
finansieras med följande typer av intäkter: 
 

 skattemedel 
 avgifter för planläggning och bygglov 
 genom markförsäljning till extern byggherre 
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 genom tomtförsäljning 
 genom exploateringsersättning 
 genom uttag av gatukostnadsersättning 
 genom uttag av anläggningsavgifter för VA och fjärrvärme. 

Hur finansieringen ska ske för exploateringsprojekt beslutas av kommunen. Förutsättningarna kan 
variera beroende på förutsättningarna för respektive exploateringsprojekt och utifrån politiska 
ambitioner. 
 
Exploateringsverksamheten är vanligtvis kopplad till framtagande av planprogram och detaljplaner. 
Genom framtagande av detaljplaner kan kommunen styra att exploatering sker i strategiska lägen 
och att markägaren får en byggrätt som är förutsättningen för att förädla marken.   
Ett exploateringsprojekt omfattar ofta ett detaljplaneområde men kan också omfatta flera 
sammankopplade detaljplaner. 
I exploateringsprojekten kan även mark i anslutning till detaljplanen ingå. Det kan röra sig om gator, 
dagvattendammar eller andra allmänna anläggningar som behöver rustas upp eller på annat sätt 
iordningsställas för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
 

2.2 Vad är inte ett exploateringsprojekt? 
All utveckling av byggrätter kan inte definieras som ett exploateringsprojekt.  
Ändring av planbestämmelser i en befintlig detaljplan som innebär begränsade kommunala 
åtaganden för allmän plats eller va-anläggningar räknas till exempel inte som ett 
exploateringsprojekt. 
 

3 Redovisningsprinciper för 
exploateringsprojekt 
 
Vid start av ett exploateringsprojekt behöver de redovisningsmässiga förutsättningarna beaktas och 
för den löpande ekonomiska uppföljningen krävs tydlig och korrekt kontering av 
exploateringsprojektets intäkter och kostnader. Ställningstaganden som krävs vid redovisningen är 
bland annat klassificering och värdering av tillgångar samt om intäkter och kostnader ska redovisas 
inom drift- eller investeringsredovisningen. 
 
Från och med 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Som en 
följd av detta har rådet för kommunal redovisning (RKR) i maj 2019 publicerat en ny praktisk 
vägledning gällande redovisning av kommunal markexploatering. Avsikten med skriften är att ge 
vägledning om normgivning och lagstiftning i de redovisningsfrågor som berör kommunal 
markexploatering. Dessa riktlinjer är förenliga med vägledningen. 
 
Redovisningen av VA-verksamheten följer bestämmelserna om särredovisning i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) samt Svenskt vattens publikation P97, Ekonomisk redovisning för VA-
branscher. 
 
I följande kapitel beskrivs hur kommunen avser tillämpa de redovisningsmässiga reglerna för 
kommunens exploateringsverksamhet. 
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4 Klassificering av tillgångar 
 
För att få en rättvisande redovisning ska kommunens mark och andra tillgångar klassificeras på ett 
korrekt sätt. I redovisningen skiljs omsättnings- och anläggningstillgångar åt, där det som styr 
klassificeringen av en tillgång är syftet med dess innehav. 
 
Exploateringsfastighet eller del av som är avsedd att avyttras klassificeras som en 
omsättningstillgång, medan exploateringsfastighet eller del av som ska kvarstå i kommunens ägo 
klassificeras som en anläggningstillgång.  
 
Fördelningen enligt nedan ska gälla om vad som blir kvar som anläggningstillgång alternativt vad som 
blir en omsättningstillgång. 
 

4.1 Materiella anläggningstillgångar  
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav utgör anläggningstillgångar enligt  
LKBR 6:6. Det som därmed klassificeras som anläggningstillgångar är den del av marken som 
kommunen kommer att behålla i egen ägo som utgör kommungemensamma anläggningar såsom 
gata och parkmark samt mark för upplåtelse av tomträtt. 
 
Även kommunalägda VA- anläggningar utgör anläggningstillgångar men dessa särredovisas på 
taxekollektivet. 
 
Enligt RKR:11.3 definieras en tillgång som en materiell anläggningstillgång när den genererar 
framtida ekonomiska fördelar för kommunen, alternativt representerar en framtida 
servicepotential. 
Syftet med innehavet styr klassificeringen. Är tillgångarna i exploateringsområdet avsedda för 
stadigvarande bruk eller innehav i kommunen klassificeras de som anläggningstillgångar. Det 
kan gälla mark som utgör allmän plats, såsom huvudgator, matargator och parker samt nät för 
vatten och avlopp (VA). Dessa tillgångar kommer att generera framtida kapitalkostnader 
(avskrivningar och ränta). 
Viktigt är att särredovisa tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, till exempel VA och 
fjärrvärme. 
Vid gränsdragningssvårigheter, om en tillgång är en anläggnings- eller omsättningstillgång, 
ska klassificeringen göras efter bästa möjliga uppskattning och bedömning. 
 

4.2 Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav utgör omsättningstillgångar 
enligt LKBR 6:6. Den del av exploateringsområdet som utgör tomtmark och som iordningsställts i 
avsikt att säljas utgör en omsättningstillgång.  
Trots att en tomt skulle vara svår att avyttra är det avsikten med tillgången som är styrande för 
klassificeringen. 
 
Den del av en markreserv som ingår i ett exploateringsområde och som är avsedd att säljas 
bör omklassificeras till omsättningstillgång när upprättande och fastställande av detaljplan har 
gjorts för exploateringsområdet. Den del av markreserven som ska kvarstå i kommunens ägo 
omklassificeras från markreserv till respektive typ av anläggningstillgång när användningen 
ändrats. 
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5 Värdering av tillgångar 
 

5.1 Anskaffningsvärde- materiella anläggningstillgångar  
I  LKBR 7:2 regleras vad som tas upp som anskaffningsvärde för anläggningstillgångar. Bestämmelsen 
preciseras i RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.  
För förvärvade materiella anläggningstillgångar tas de kostnader med som är direkt hänförliga till att 
få tillgången på plats eller området i skick för att nyttjas för sitt ändamål. 
I anskaffningsvärdet för en materiell tillgång ingår förutom inköpspriset bland annat kostnader för 

 iordningsställande av plats eller område för installation, här kan utgifter för rivning och 
miljösanering ingå, vilket ska prövas om det finns något nedskrivningsbehov vid 
en jämförelse mellan bokfört värde och återvinningsvärdet2 

 leverans och hantering, 
 installation, 
 konsulttjänster för projektering såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster, upprättande av 

detaljplan 
 lagfart, 
 Ränta på kapital för de lån som tagits specifikt för att finansiera tillverkningen får 

räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden 
 nedmontering och bortforsling, liksom återställande iordningställande av plats, till den del 

dessa kostnader uppfyller kriterierna för avsättning tas med i balansräkningen (RKR R9 
Avsättningar och ansvarsförbindelser) 

 administrativa kostnader som är direkt hänförbara till tillgången 

Tillkommande kostnader aktiveras om det medför ökad prestanda och/eller framtida nytta för 
kommuninnevånarna (skillnaden aktiveras) 

 rivning och miljösanering – jämför med normal produktionskostnad  
 kostnader för projektering, förutsatt att projekteringen leder till ett genomförande. Om så ej 

sker kostnadsförs dessa.  

Kostnader för detaljplan ska inte tas upp som immateriell anläggningstillgång och får heller inte tas 
upp i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar enligt RKR:s expertgrupp. 
Detta innebär att kostnader tillhörande detaljplanen kostnadsförs löpande, såsom handläggningstid 
och till detaljplanen tillhörande utredningar. 
 
Kommunen påför ingen ränta på exploateringsprojekten. 
 
Även andra utgifter som ingår i ett exploateringsområde där vissa delar inte direkt går att 
hänföra till anläggnings- eller omsättningstillgångar ska fördelas på respektive tillgångsslag 
utifrån skälig grund. Sådana utgifter kan vara projektering som är gemensam för området. 
 

5.1.1 Värdeminskning och avskrivning 
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över 
nyttjandeperioden. Som huvudregel tillämpas linjär avskrivning, då detta vanligtvis speglar 
värdeförändringen på de anläggningstillgångar som tillkommer i ett exploateringsprojekt, och 
avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då anläggningstillgången tas i bruk. 
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Som exempel kan en matargata vara tillgänglig för allmänheten innan gatan fått sin slutliga 
ytbeläggning, men någon värdeminskning anses inte ske förrän gatan är färdigställd med 
ytbeläggning.  
 
För gator tillämpas komponentavskrivning för ytskiktet som normalt är det som anses utsättas för 
värdeminskning. 
 

5.1.2 Nedskrivning Värdering 
Om en anläggningstillgång har en bestående värdenedgång i förhållande till bokfört värde, ska 
nedskrivning ske till detta värde enligt LKBR 7:4.  
Prövning av nedskrivningsbehov för den typ av anläggningstillgångar som normalt uppstår i 
exploateringsverksamheten är vanligen endast aktuell vid rivning, ombyggnad eller ändrad 
användning till exempel vid ändring av tomtmark till parkmark.  
 
 

5.2 Exploaterings- och gatukostnadsersättning, 
anläggningsavgifter m.m. 
Utgångspunkten är att kommunens exploateringsverksamhet ska finansieras av intäkter ifrån 
markförsäljning och att exploateringarna inte ska belasta skattekollektivet. 
Undantag kan dock vara generalplanekostnader för allmänna anläggningar som är till gagn för fler än 
bara de boende i området som exempelvis större trafikleder eller rondeller vilka därför helt eller 
delvis kan komma att skattefinansieras. 
Hur allmän plats avses finansieras för respektive exploateringsprojekt ska framgå av projektdirektivet 
som utgör underlag inför politiskt beslut om start av nytt exploateringsprojekt. 
 

5.2.1 Exploaterings-och gatukostnadsersättning Gatukostnadsersättningar och 
investeringsbidrag 
Kommunen har enligt 6 kapitlet plan- och bygglagen rätt att ta ut ersättning för gatukostnader från 
fastighetsägarna inom sådana områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna 
platser. Ersättningen kan avse kostnader för att bygga och förbättra gator med belysning och andra 
allmänna platser såsom torg, parkmark, lekplats och gång- och cykelvägar.  
Ersättning kan dock aldrig tas ut för underhåll och drift, vilket finansieras via skattemedel. 
 
Vid exploatering och försäljning av bostadstomter till privatpersoner ingår gatukostnaderna i 
köpeskillingen av tomten. 
 
Vid exploaterings- och gatukostnadsersättning har den ekonomiska uppgörelsen fullgjorts när 
kommunen byggt ut de anläggningar som ersättningen avser. Det innebär att intäkten ska redovisas 
när kommunen har rätt till ersättningen, det vill säga i den takt som kommunen fullgör sitt åtagande 
avseende investeringens genomförande. 
 
Då det finns en exploatör som avtalspart kan kommunen genom avtal komma överens om en 
exploateringsersättning för i iordningställande av de allmänna platserna istället för ett formellt 
uttagande av gatukostnader. I avtal med exploatör regleras normalt när ersättning ska erläggas.  
 
Enligt LKBR 4:4 ska periodiseringsprincipen följas vilket innebär att intäkter och kostnader som är 
hänförliga till ett räkenskapsår ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Detta innebär att en 
inkomst ska periodiseras på sådant vis att den del av inkomsten som uppfyller intäktskriterierna (RKR 
R2 Intäkter) ska redovisas som en intäkt i resultaträkningen, medan den del av inkomsten som utgör 
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befintlig förpliktelse i förhållande till en identifierad motpart ska redovisas som skuld eller avsättning 
i balansräkningen. 
 
Politiskt beslut ska fattas inför varje enskilt exploateringsområde ifall 
gatukostnadsersättning ska tas ut eller inte och om avgiften ska ingå i tomtpris eller inte. 
Gatukostnadsersättningarna ska periodiseras i takt med att de avskrivningsbara 
investeringsobjekten som ingår i avgifterna skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. 
De investeringar som gatukostnaderna ska eller kan finansiera består dels av mark som har 
obegränsad nyttjandeperiod och dels av investeringar med begränsad nyttjandeperiod. 
Den del av inkomsten som motsvarar investeringar med obegränsad nyttjandeperiod 
intäktsförs direkt eftersom det inte finns någon framtida kostnad att matcha intäkten mot. 
Resterande del periodiseras på motsvarande tid som respektive tillgång skrivs av. 
Då försäljning av tomter i ett exploateringsområde sker utspritt över tiden bör tiden för 
periodisering av gatukostnadsersättningar anpassas till den ursprungliga fastställda 
nyttjandeperioden oavsett när tomterna säljs. 
Investeringsbidrag som inte är gatukostnadsersättningar ska hanteras på motsvarande sätt som 
gatukostnadsersättningar, dvs. periodiseras under motsvarande nyttjandeperiod mot den 
tillgång det avser. 
 

5.2.2 Bidrag till statlig infrastruktur 
Bidrag som beslutas med stöd av Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, och som 
kommunen lämnar till Trafikverket för vägar och järnvägar eller till region för järnvägsspår, ska enligt 
LKBR 5:7 tas upp det år som det beslutas, antingen som en kostnad eller redovisas i balansräkningen 
under rubrik Bidrag till infrastruktur. Bidrag som tas upp i balansräkningen ska enligt LKBR 6:9 
upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år.  
Valet mellan omedelbar kostnadsföring och upplösning under 1-25 år kan göras individuellt för varje 
beslutat bidrag. Vald princip gäller för hela perioden. 
 

5.2.3 Anläggningsavgifter för vatten, avlopp och dagvatten   
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Kostnader för projektering och anläggande av VA- anläggningarna redovisas under 
exploateringsprocessen i exploateringskalkylen samt i exploateringsredovisningen som en särskild 
aktivitet, för att senare när exploateringsprojektet färdigställts, lyftas ur och aktiveras som en 
anläggningstillgång.  
Under exploateringens gång redovisas VA-verksamheten i förkalkyl och i 
exploateringsredovisningen som en särskild aktivitet, för att senare när projektet färdigställts 
lyftas ur och aktiveras som anläggningstillgång. Avgiften tas ut via VA-kollektivet och 
redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
 
Anläggningsavgiften debiteras separat och omfattas inte av köpeskillingen vid tomtförsäljning.  
Anläggningsavgiften tas ut via VA-kollektivet och 10 % redovisas som intäkt i resultaträkningen.  
Resterande 90 % redovisas som långfristig skuld och intäkten periodiseras över samma period som 
avskrivningen på den anläggning den avser att finansiera.  
Kostnader för anläggningsavgifter för VA ska enligt RKR:s expertgrupp redovisas som en förutbetald 
kostnad för fastigheter som kommunen själv ska äga. Utgiften ska periodiseras över den tid som 
motsvarar den genomsnittliga avskrivningstiden för anläggningstillgångarna i VA-verksamheten. 
 
 

5.3 Anskaffningsvärde- omsättningstillgångar 
Fastigheter avsedda att säljas ska redovisas som lagertillgång enligt den internationella 
redovisningsstandarden IAS 40.  
Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar utgörs av alla kostnader för inköp och tillverkning för 
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att få tillgången till dess tillstånd och plats på balansdagen. Även skälig andel av indirekta 
tillverkningskostnader får räknas in. 
Endast kostnader för omsättningstillgången, det vill säga marken som ska säljas, ska hänföras till 
anskaffningsvärdet. Förutom kostnader för inköpet ingår bland annat:   

 kostnader som är direkt hänförliga till tillverkningen samt fördelade på fasta och rörliga 
omkostnader. Här ingår bland annat andel av projekteringskostnader. och 

omsättningstillgångens andel av kostnader för upprättande av detaljplan. 
 ianspråktagande av markreserv ska tas upp till kommunens ursprungliga anskaffningsvärde. 

Om endast del av tas i anspråk får anskaffningsvärdet fördelas efter skälig grund. 
 Räntekostnader får räknas in i anskaffningsvärdet under den tid exploateringen pågår 

under förutsättning att kommunen haft externa ränteutgifter 

Följande kostnader ska inte inräknas i anskaffningsvärdet utan ska kostnadsföras löpande i 
resultaträkningen det räkenskapsår till vilket de hänför sig: 

 onormalt höga arbetskostnader eller tillverkningskostnader (exempelvis miljösanering och 
kostnader för rivning) 

 lagringskostnader såvida de inte är nödvändiga i tillverkningsprocessen 
 administrativa omkostnader som inte är direkt hänförbara till anskaffningen inte bidrar till att 

bringa varan till dess aktuella plats eller skick 
 försäljningskostnader och marknadsföring 
 detaljplanekostnader med tillhörande utredningar samt personalkostnader förknippade med 

handläggningen av detaljplanen 

Kommunen påför ingen ränta på exploateringsprojekten. 

5.3.1 Värdering 
Omsättningstillgångar ska enligt LKBR 7:5 tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Med det verkliga värdet avses försäljningspriset med avdrag för beräknad 
försäljningskostnad (nettoförsäljningsvärde).  
Bedömningen av det verkliga värdet sker med utgångspunkt i de mest tillförlitliga uppgifter som är 
tillgängliga vid värderingstillfället, där värderingen ska ske objekt för objekt.   
En prövning av det bokförda värdet bör ske årligen regelbundet det vill säga minst i samband med års- 
och delårsbokslut. 
Om nedskrivning ska ske, då verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet, redovisas detta i 
resultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig till.  
Även eventuell återföring av nedskrivningen, till följd av att nettoförsäljningsvärdet har ökat, 
redovisas i resultaträkningen för den period till vilken justeringen hänför sig till.  
Värderingen sker av mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen. 
 

6 Markanskaffning 
 
Markanskaffning kan antigen ske genom att mark tas ur den egna markreserven eller genom externt 
köp. Det är viktigt att det framtida syftet tydliggörs när kommunen förvärvar mark eftersom syftet 
med markförvärvet påverkar hur köpeskillingen ska bokföras. 
 
Om anskaffningen sker genom ianspråktagande ur markreserven sker omklassificering motsvarande 
det bokförda värdet på marken ifrån anläggningstillgång till omsättningstillgång när projektering 
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påbörjas i syfte att iordningsställa marken i avsikt för försäljning av tomtmark (efter laga kraftvunnen 
detaljplan).  
Övrig mark som ska kvarstå i kommunens ägo och som ska utgöra allmän plats såsom gata och 
parkmark samt VA- anläggningar ska omklassificeras till respektive typ av anläggningstillgång. 
 
Vid överföring av del av fastighet ifrån markreserven ska värdering göras i förhållande till det 
bokförda värdet och arealen som tas i anspråk. I not. till balansräkningen anges motiv till de 
ställningstaganden som har gjorts i samband med överföring till exploateringsprojektet. 
 
Sker anskaffningen som ett externt köp, bokförs kostnaderna under omsättningstillgångar under 
själva exploateringstiden direkt på exploateringsprojektet. 
 
Markkostnaden som bokförs ska motsvara kommunens verkliga inköpskostnad för marken. 
 

7 Anläggningsregistret 
 
Kommunens anläggningar finns upptagna i anläggningsregistret tillsammans med kommunens 
fastigheter och uppgifter om dess köpeskillingar. 
Ekonomiavdelningen ansvarar för att ajourhålla anläggningsregistret över kommunens fastigheter 
och för övriga ingående anläggningar, vilka ligger under tekniska nämndens ansvarsområde samt att 
ekonomiavdelningen utför de erforderliga avstämningar som ska ske mot anläggningsregistret. 
 

8 Löpande bokföring 
 
I den löpande bokföringen redovisas kostnader och intäkter för respektive exploateringsprojekt 
märkt med ett unikt projektnummer. All redovisning ska ske med aktivitetsnummer som ger 
information om vilket tillgångsslag kostnaden/intäkten härrör till. 
Till varje exploateringsprojekt ska det finnas ett driftprojektnummer och ett 
exploateringsprojektnummer, där kostnader tillhörande projektet bokförs på de olika projektnumren 
beroende på var i processen projektet befinner sig samt beroende på typ av kostnad. 
 
För de utgifter som kan härröras till specifika kostnader, exempelvis gator och 
VA, ska även specifika aktivitetskoder användas, för att sedan aktiveras i balansräkningen. 
Pågående exploateringsprojekt redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen och 
förändringen redovisas som ökning eller minskning av exploateringsverksamheten. 
 
Som tidigare redogjorts för bokförs nedanstående kostnader direkt på exploateringsverksamhetens 
drift där aktuellt driftprojektnummer för exploateringsprojektet anges: 
 

 förstudier 
 handläggning av detaljplaner med tillhörande utredningar i planeringsfasen 
 övriga kostnader som under genomförandefasen ska kostnadsföras löpande 

 
Driftsprojektet avslutas i regel i samband med att exploateringsprojektet som helhet avslutas. 
 
När exploateringsprojektet senare går över i genomförandefasen (efter laga kraftvunnen detaljplan), 
bokförs kostnaderna för exempelvis projektering av anläggande av gata och VA på 
exploateringsverksamhetens exploateringsdel där aktuellt exploateringsprojektnummer anges. 
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Vartefter anläggningarna färdigställs sker succesiv överföring till rätt tillgångsslag 
(anläggningstillgångar) och kapitalkostnader börjar löpa.  
 
För den del kommunen inte ska vara slutlig ägare till som för tomtmark, ska överföring ske till 
resultaträkningen vartefter försäljning av mark sker (matchningsprincipen). 
Vid större exploateringsområden där genomförandet kommer ske i etapper, kan det vara lämpligt att 
dela upp exploateringsprojektet i deletapper. Då finns möjlighet att slutredovisa respektive deletapp 
i bokföringen när avyttring av tomtmark är slutförd. 
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för kontoplan, redovisningsprinciper och tolkning av dessa. Utsedd 
controller ifrån ekonomiavdelningen utför den löpande redovisningen av kostnader och intäkter som 
hör till respektive exploateringsprojekt.  
 
 

8.1 Konteringshänvisning 
Kontering av intäkter och kostnader tillhörande respektive exploateringsprojekt sker löpande på 
exploateringsprojekten vilka särskiljs med ett unikt projektnummer. För varje kontering ska en 
aktivitet användas som anger vilken typ av arbete/kostnad som projektet debiteras med. En 
konteringshänvisning finns, vilken ajourhålls kontinuerligt efter behov. 
 

8.1.1 Moms 
Kommunen har två olika momssystem för hantering av fakturor. Ekonomiavdelningen ska kontaktas 
vid uppstart att nytt exploateringsprojekt för att upprätta en plan för hantering av kommande 
fakturor. 
 
Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar är momsfria.  
Det samma gäller försäljning av tomtmark. 
 

8.2 Fakturering 
Respektive exploateringsprojekt har ett unikt projektnummer som tillsammans med ansvarskod ska 
anges vid fakturering och debitering av kostnader. 
 

8.2.1 Löner 
Internt nedlagd tid genom hela exploateringsprocessen bokförs på respektive exploateringsprojekt, 
(drift- eller exploateringsprojekt), där kommunens berörda handläggares tidsredovisning ligger till 
grund som underlag.  
När exploateringsprojektet går över i genomförandefasen får endast direkta lönekostnader och 
sociala avgifter bokföras som en exploateringsutgift. Övriga omkostnader i samband med egen 
personal ska bokföras som en kostnad på driftbudgeten. 
 

8.2.2 Attestering av leverantörsfakturor 
Enligt Regler och tillämpningsanvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner, antaget av 
kommunfullmäktige 2001-11-15, § 113, innebär mottagnings attest och besluts attest följande: 
 
Mottagnings attest:  
Innebär kontroll och intygande att leverans/prestation föreligger i enlighet med avtal.  
 
 



13 

Besluts attest: 
Innebär kontroll och intyg att beställning skett i överensstämmelse med särskilt nämndbeslut eller 
andra av fullmäktige eller nämnd beslutade mål eller policy. Här ingår att kontrollera att kvantitet 
och kvalitet överensstämmer med gjord beställning och att pris, rabatt och övriga villkor inklusive 
moms är riktiga utifrån ingången överenskommelse samt att kontering har skett på riktigt sätt. 
Leverantörsfakturor hanteras av flera förvaltningar under exploateringsprocessen.  
 

1. Planeringsfas 
Under planeringsfasen är mark- och exploateringsavdelningen kommunens ombud vid 
beställningar av utredningar m.m.  
När leverantörsfakturor inkommer konterar och mottagnings attesterar mark-och 
exploateringschefen leverantörsfakturorna för att säkerställa att de motsvarar utfört arbete. 
Beslutsattest sker av förvaltningschef på tekniska förvaltningen. 
 

2. Genomförandefas 
Under genomförandet av exploateringsprojektet är tekniska förvaltningens projektledare 
ombud vid beställning.  
När leverantörsfakturor inkommer konterar och mottagnings attesterar projektledaren 
leverantörsfakturorna för att säkerställa att de motsvarar utfört arbete.  
Beslutsattest sker av förvaltningschef på tekniska förvaltningen.  
 

9 Redovisning av sålda 
exploateringsfastigheter och tomter i 
resultaträkningen 
 
Vart efter avyttring av tomter sker ska det bokförda värdet för den sålda omsättningstillgången 
regleras. Det innebär att samtliga kostnader och intäkter som är bokförda på balanskontot och tillhör 
exploateringsprojektet bokas bort och redovisas i resultatet. Redovisning ska ske brutto, det vill säga 
upparbetade kostnader för sig och försäljningsintäkter för sig, se 9.2 nedan. 
För att inte påverka möjligheterna att följa upp projektet i balansräkningen görs denna ombokning 
utan aktivitetsnummer, men med gällande projektnummer. 
Den redovisning som ska ske i resultatet vid avyttring regleras hos finansförvaltningen. 
 

9.1 Intäkter 
9.1.1 Inkomst vid försäljning- köpeskilling 
Vid försäljning av tomtmark inkommer köpeskillingen oftast uppdelad vid två separata tillfällen. 
Handpenningen som ofta utgör cirka 10 % av den totala köpeskillingen inkommer i samband med att 
köpekontrakt eller motsvarande undertecknats, medan resterande del av köpeskillingen betalas 
senast på tillträdesdagen. Därefter upprättas ett köpebrev som kvitto på mottagen betalning.  
 
 
 
Fram tills dess att resultatföring sker redovisas intäkterna för markföljningen som förutbetald intäkt, 
eftersom en inkomst för försäljning ska redovisas som intäkt först när följande samtliga villkor är 
uppfyllda: 
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 inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att 

tillfalla kommunen och  
 de eventuella kostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 

transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomiska 
uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts. 

Vid försäljning av tomtmark gäller att inkomsten normalt intäktsförs vid dagen för tillträde, förutsatt 
att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att 
tillfalla kommunen och att köpekontraktet är utformat så att inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Detta på grund av att det är vid tillträdet som villkoren för den ekonomiska 
uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts. 
Dessutom ska de kostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 
transaktionen kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Exempel på sådana kostnader är, förutom 
kostnader för själva anskaffandet av tomten, åtgärder för att göra tomten försäljningsbar samt 
direkta försäljningskostnader. Däremot inte kostnader för anläggningar i närområdet som exempelvis 
gator, gatubelysning och parkmark. 
 
Vid försäljning av en omsättningstillgång såsom tomtmark bokförs hela inkomsten som intäkt.  
Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt.  
Skillnaden mellan den intäkt och kostnad som redovisats på exploateringsprojektet blir ett överskott 
eller underskott i resultatet som regleras hos finansförvaltningen (vinst eller förlust). 
 
Försäljning av tomtmark omfattas ej av moms. 
 
Intäkter ska bokföras vid dagen för tillträdet. 25 procent moms ska debiteras avseende 
anslutningsavgifter för vatten och avlopp (och fjärrvärme) medan försäljning av tomt är 
momsfri. Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod6 medan försäljning 
av tomt redovisas i driftsredovisningen. 
Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst som intäkt 
medan det vid försäljning av en omsättningstillgång är hela inkomsten som bokförs som 
intäkt. 
 

9.1.2 Investeringsbidrag 
Enligt RKR R2 Intäkter ska ett offentligt investeringsbidrag periodiseras under motsvarande 
nyttjandetid som för den tillgång bidraget avser. Med offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, 
kommun eller region. 
Bidraget läggs som en negativ post i anläggningsregistret för att möta investeringskostnaden. 
 

9.2 Kostnader 
Samtidigt som intäkterna från försäljningen redovisas i resultatet ska samtliga kostnader som är 
hänförliga till aktuell försäljning resultatföras. Principen innebär att när intäkt för såld tomt bokförs 
ska också kostnaderna för anskaffning och iordningställande av tomten bokföras. 
Kostnaden för en såld tomt är lika med dess anskaffningsvärde.  
Om ett område innehåller flera tomter kan det vara svårt att urskilja de faktiska kostnaderna för 
respektive tomt. Anskaffningsvärdet per tomt får då beräknas schablonmässigt utifrån skälig grund, 
till exempel baserat på andel av areal eller annat. Vad som är lämpligt ska fastställas utifrån 
respektive områdes förutsättningar.   
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Enligt matchningsprincipen ska kostnader och intäkter som härrör från samma transaktion 
eller händelse redovisas samtidigt. Det innebär att kostnaderna för anskaffning och 
iordningsställande av tomt ska bokföras när intäkt för såld tomt bokförs. Kostnaden för en såld tomt är 
densamma som dess anskaffningsvärde. Utgångspunkten är att anskaffningsvärdet beräknas objekt för objekt. 
Vid uppförande av ett exploateringsområde med många tomter kan det vara svårt att särskilja de specifika 
utgifterna för respektive tomt. 
Då ska anskaffningsvärdet schablonberäknas per tomt utifrån skälig grund, kan till exempel 
baseras på andel av areal. 
Det är viktigt att skilja på tomtpriskalkylen och det verkliga anskaffningsvärdet vid 
fastställande av kostnad för såld tomt eftersom det i tomtpriskalkylen kan inräknas 
kommunens utgifter för till exempel matargator, gatubelysning, parkmark. Ett tomtpris kan 
också fastställas utifrån marknadsförutsättningarna. Själva anskaffningsvärdet för tomten 
utgörs dock av alla utgifter för inköp och tillverkning för att iordningsställa tomten till dess 
tillstånd och plats på balansdagen. 
 
Förutom kostnader för sålda tomter, är följande exempel på sådant som ska redovisas som 
driftskostnader:  

 förstudier 
 projekteringskostnader, om det inte bedöms som sannolikt att de kommer att leda till ett 

genomförande 
 detaljplanekostnader inklusive tillhörande utredningar 
 kostnader för marknadsföring och försäljning 
 Räntekostnader som inte uppfyller kravet för aktivering 

 
Om produktionskostnader för en tomt förväntas överstiga intäkten ska befarade förluster 
kostnadsföras omedelbart. 
 

9.3 Resultat 
Nettot vid en försäljning av tomt blir den vinst eller förlust som uppstår genom matchning av intäkter 
och kostnader enligt ovan och får driftpåverkan det år marken bytt ägare. 
 
Ersättningar för kommunalt VA debiteras separat och är helt skilt ifrån köpeskillingen. 
 

10 Upplåtelse med tomträtt 
 
Kommunen kan upplåta en fastighet med tomträtt istället för att sälja den. Om avtalsvillkoren är 
sådana att avsikten är att kommunen ska fortsätta vara markägare till marken för framtiden 
redovisas detta som hyra/operationell leasing med kommunen som leasegivare. 
Om upplåtelsen däremot är tidsbegränsad med till exempel villkor som gör att tomträttsinnehavaren 
(leaseagaren) har rätt att köpa tomten till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, och det 
framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas, kan upplåtelsen redovisas som finansiell 
leasing. 
Vägledning för leasegivares redovisning kan hämtas i bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1, kapitel 20. 
 
När nytt tomträttsavtal upprättas eller avgäld förändras ska ekonomiavdelningen informeras för not. 
i årsredovisningen. 



16 

11 Löpande avstämning och uppföljning av 
exploateringsprojekt 
 
Uppföljning av respektive exploateringsprojekts budget sker i samband med delårsrapport och i 
helårsrapport. Uppföljning görs med samma detaljeringsnivå på projektnivå som gäller för 
exploateringsbudgeten.  
Av uppföljningen framgår prognostiserat utfall för exploateringsprojekten som helhet samt för 
innevarande år. Det ska också finnas en bedömning av vilka anläggningstillgångar som kommer att 
tas i drift under året och som därmed bör regleras i balansräkning och anläggningsregister.  
Till bokslutet ska en bokslutsspecifikation upprättas enligt gällande bokslutsanvisningar. 
Uppföljning sker till tekniska nämnden och vidare till kommunstyrelsen för slutlig behandling av 
kommunfullmäktige. 
 
Utöver redovisningen ovan sker löpande uppföljningen till tekniska nämnden i enlighet med 
projektplanen för respektive exploateringsprojekt. 
 
I samband med delårsbokslut augusti samt årsbokslutet ska en sammanfattning göras av 
samtliga under året avslutade och pågående exploateringsprojekt. 

12 Delredovisning, slutredovisning och 
rapport  
 
Slutredovisning sker när exploateringsprojektet är klart i sin helhet eller då en större deletapp är klar 
och ska slutredovisas. Det innebär att det för slutredovisning inte krävs att alla kostnader och 
intäkter redovisats, men att en uppskattning av återstående del är möjlig. I sådant fall ska det framgå 
hur återstående kostnader och intäkter har värderats.   
 
Tekniska nämnden ansvarar för att slutredovisning sker av exploateringsprojekt till 
kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.  
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för delredovisning av färdigställda anläggningar och tar fram prognos 
och underlag för slutredovisning av exploateringsprojektet som helhet.  
Mark- och exploateringsavdelningen tillsammans med utsedd controller ansvarar för att 
sammanställa underlaget inför att exploateringsprojektet i sin helhet slutredovisas. 
 
Den ekonomiska slutredovisningen ska införlivas i en slutrapport där uppföljning och utvärdering ska 
ske av exploateringsprojektet, vilket i huvudsak ska innehålla: 
 

 erhållna intäkter och totala kostnader i jämförelse mot budget  
 utfall mål och förväntningar 
 utfall tidplan 
 utfall resurser 
 påverkan på andra nämnder 
 särskilda erfarenheter från projektet  
 drifterfarenheter om delar av projektet varit utbyggt och i drift under en tid 
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Den vinst eller förlust som slutligen kvarstår i exploateringsprojektet slutregleras i resultaträkningen 
hos finansförvaltningen. 
Eventuella kostnader och intäkter som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt slutredovisats 
bokförs direkt i resultaträkningen hos finansförvaltningen. 
 
I årsredovisningen ska samtliga exploateringsprojekt redovisas.  
Redovisningen av vinsten/förlusten som uppstår ska göras genom nettoredovisning. Beloppet ska 
specificeras i not. så att det framgår hur stora kostnader/intäkter fastigheterna har genererat. 
 
Slutredovisningen ska innehålla projektets totala intäkter och kostnader i jämförelse med 
budget. 
När ett exploateringsprojekt är klart i sin helhet eller en etapp i ett större projekt, ska 
redovisning ske till kommunstyrelsen. En årlig genomgång ska göras i samband med 
bokslutet där en bedömning ska göras om projekt ska slutredovisas. 
Eventuella utgifter och inkomster som tillkommer efter att ett exploateringsprojekt 
slutredovisats bokförs direkt i resultaträkningen. 
I årsredovisningen ska samtliga exploateringsprojekt redovisas. 
Den eventuella räntan som belastas exploateringsverksamheten kommenteras i 
årsredovisningen. 
 

13 Källförteckning 
 

 Ny praktisk vägledning gällande redovisning av kommunal markexploatering, Rådet för 
kommunal redovisning (RKR), maj 2019 
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KS § 98 Reglemente för intern styrning och kontroll 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll. 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 
kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen att: 
”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att följa 
upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras.  

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder.  

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är även att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolags bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. 

Förslag till reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 
Svar har inkommit från tekniska nämnden och socialnämnden som ställer sig 
bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Remissvar från tekniska nämnden 
Remissvar från socialnämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 § 81 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll. 

2. att föreslå kommunfullmäktige  
    att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll 

Beslutet skickas till 
Diarie 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-30  
   

 
   

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

 KS/2020-0645 

KSau § 81 Reglemente för intern styrning och kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll. 

2. att föreslå kommunfullmäktige  
    att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 
kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen att: 
”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att följa 
upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras.  

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder.  

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är även att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolags bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. 

Förslag till reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 
Svar har inkommit från tekniska nämnden och socialnämnden som ställer sig 
bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Remissvar från tekniska nämnden 
Remissvar från socialnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-30  
   

 
   

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

Förslag till beslut 
1. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen  

att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll 

2. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll 

Beslutet skickas till 
Diarie 
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-16 Ärende: KS/2020-0645 
KS - Ekonomiavdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Reglemente för intern styrning och kontroll 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen  

Att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

Att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 
kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen att: 
”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att följa 
upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras.  

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder.  

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är även att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolags bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. 

Förslag till reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. 
Svar har inkommit från tekniska nämnden och socialnämnden som ställer sig 
bakom förslaget.  

 

Ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
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angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet.  

I kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen 
att: ”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att 
följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 

I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder.  

Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras som möjliggör för 
nämnderna att fatta beslut om internkontrollplanen senast under mars månad 
innevarande år. Anledningen är att nämnderna behöver tid till att analysera 
resultatet av föregående års interna kontroll innan beslut om ny 
internkontrollplan kan fattas, samt (KS § 65) 

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolags bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. Dels för att den 
riskanalys som ska ligga till grund för internkontrollplanen bör genomföras i 
samband med förvaltningens arbete med verksamhetsplanering och 
verksamhetsplanen ska antas under december månad för att få genomslag i 
verksamheten det kommande verksamhetsåret. Dels för att tiden för att 
genomföra den interna kontrollen förkortas om beslut om internkontrollplan sker 
först i mars månad.  

Övriga ändringar som har gjorts i gällande reglemente och tillämpningsanvisningar 
är att hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats samt att kraven på 
innehållet i internkontrollplanen har uppdaterats så att de begrepp som används 
överensstämmer med de begrepp som används i nuvarande mallar.  

Förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar skickades på remiss 
till samtliga nämnder samt bolag den 25 november 2021, men sista svarsdag den 
25 februari 2022. Svar har inkommit från tekniska nämnden och socialnämnden 
som i sina yttranden ställer sig bakom de ändringar som föreslås i det reviderade 
reglementet för intern styrning och kontroll och tillämpningsanvisningar.  

 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 
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Juridiskt perspektiv 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet.  

Nämnder och kommunala bolag ska ha ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Revideringen av gällande styrande dokument för intern styrning och kontroll 
syftar till att tydliggöra hur Strömstads kommun ska arbeta för att säkerställa en 
tillräcklig intern kontroll samt uppfylla lagens krav.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Remissvar från tekniska nämnden 
Remissvar från socialnämnden 
 
 
  

Carina Dalenius 
controller 
0526-194 31 
carina.dalenius@stromstad.se 

Carsten Sörlie 
Ekonomichef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diarie 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunrevisionen 



Dnr  

Strömstads kommun 

Styrdokument 

Reglemente för intern 
styrning och kontroll i 
Strömstads kommun 
 
 
 
 
 
Dokumenttyp:  Reglemente 
Beslutande organ:  Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel:  Kommunledningsförvaltningen, 
Ekonomiavdelningen 
Antagen:   20XX-XX-XX §  
Ansvar:   Ekonomichef 
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Reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Inledning 
En väl fungerande intern styrning och kontroll ger trygghet för våra medborgare, våra medarbetare 
och för våra förtroendevalda. 

Intern kontroll har ofta begränsats till säkerhet och tillförlitlighet i rutiner, system och redovisning. 
Men det handlar även om att styra verksamheten effektivt, genom god planering, genomförande och 
rapportering med uppföljning och utvärdering.  

Det grundläggande syftet med god intern kontroll är att ge beslutsfattare och andra berörda en 
helhetsbild av verksamheten och organisationen. Det gäller att synliggöra de processer som hela 
tiden pågår för att hitta en balans mellan ekonomi, prestationer och kvalitet.  

Målet är att utveckla den interna kontrollen mot naturliga former av egenkontroll, som är integrerad 
i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt. 

1 § Syfte 

Målsättningen för Strömstads kommuns verksamhet är att uppnå så god ekonomisk hushållning som 
möjligt med de resurser som finns. Det omfattar förutom ett finansiellt perspektiv också ett 
verksamhetsperspektiv. Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås: 
 
 att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, 
 att verksamheten bidrar till en god ekonomisk hushållning,  
 att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, 
 att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,  
 att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister upptäcks i tid samt 
 att säkra tillgångar och förhindra förluster.  

Organisation av intern kontroll 
2 § Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern styrning och 
kontroll. I detta ligger ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom 
kommunen. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen rapportera till kommunfullmäktige om hur den interna 
kontrollen fungerar. 

3 § Nämnder och styrelser i kommunala bolag 

Nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen ska se till att: 
 en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 
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 lokalt anpassade regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, inom ramen för 
kommunens regelverk 

Nämnden/styrelsen ansvarar för att årligen rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna 
kontrollen fungerar. 

4 § Förvaltningschef/vd 

Inom nämnds/bolags verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/vd för att konkreta regler och 
anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll.  

I detta ansvar ligger att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas 
av respektive nämnd/styrelse.  

Förvaltningschef/vd ansvarar för att löpande rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna 
kontrollen fungerar. 

5 § Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler 
och anvisningar om intern kontroll och att informera övriga anställda om reglernas och 
anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en 
god intern kontroll. 

Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen 
till närmast överordnad eller till den nämnden/styrelsen utsett, enligt gällande regler. 

6 § Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. 

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till den som 
nämnden/styrelsen utsett. 

Styrning och uppföljning av intern kontroll 
7 § Uppföljning av intern kontroll 

Varje nämnd/styrelse har skyldigheten att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens/bolagets verksamhetsområde. 

8 § Intern kontrollplan 

Nämnd/styrelse ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

9 § Uppföljning av intern kontrollplan 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen10 §  

Nämndens/bolagets rapporteringsskyldighet 
Nämnden/bolaget ska vid årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen inom nämnden/bolaget till kommunstyrelsen.  

Nämnden/bolaget ska däremellan rapportera eventuella upptäckta brister i den interna kontrollen 
till kommunstyrelsen. 

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
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11 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, se till att 
de åtgärdas.  



Dnr  

Strömstads kommun 

Styrdokument 

Tillämpnings-anvisningar till 
Reglemente för intern 
styrning och kontroll i 
Strömstads kommun 

 
Dokumenttyp:  Regler 
Beslutande organ:  Kommunstyrelsen 
Förvaltningsdel:  Kommunledningsförvaltningen, 
Ekonomiavdelningen 
Antagen:   20XX-XX-XX §  
Ansvar:   Ekonomichef 
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Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun 

1 § Syftet 

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, 
ledning och annan personal skaffar sig rimlig grad av säkerhet för att kommunens mål ska uppnås 
vad gäller finansiell rapportering, effektivitet i verksamheten och att tillämpliga lagar och andra 
författningar följs. Den interna kontrollen ska leda till en säker och effektiv drift och säkerställa 
att allvarliga fel undviks. 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelse, nämnd och bolagsstyrelse vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid 
bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att 
upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Detta kan göras med hjälp av 
en riskbedömning som beskriver sannolikheten att något inträffar och effekten av eventuell 
skada som kan uppstå. 

Målet för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalitet, i enlighet med verksamhetens mål och beslut i övrigt. 

Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagsstyrelserna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande 
räkenskaper, redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt 
övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera innefattar lagstiftning såväl som 
kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

2 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har enligt KL 6:1 och 6:12 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet, 
vilket även inkluderar det övergripande ansvaret för intern kontroll. Denna uppsikt innebär en 
rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag 
till fullmäktige om förändringar. 

3 § Nämnderna och bolagen 

Nämndernas och bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:6. Det är alltid 
respektive nämnd och styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid 
behov utfärda regler och anvisningar för den egna organisationens interna kontroll när det gäller 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av 
nämnden/styrelsen. 

Varje nämnd/bolag ska ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av 
internkontrollarbete ska gå till. 
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4 § Förvaltningschefen/vd 

Förvaltningschefen/vd ansvarar för att minst årligen, i samband med årsredovisningen, skriftligt 
rapportera till nämnden/styrelsen och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen 
fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till 
nämnden/styrelsen och vidare till kommunstyrelsen.  

Anmälan till polis eller tillsynsmyndighet är förvaltningschefens/vds ansvar och denne bör i 
samband med det även informera kommunledningen. 

Efter årsskiftet lämnas den årliga rapporten enligt kommunledningsförvaltningens instruktioner. 
Kommunledningsförvaltningen sammanställer och lämnar en gemensam rapport till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

 

5 och 6 § Verksamhetsansvariga/övriga anställda 

Tack vare den interna kontrollen ska eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter kunna 
undanröjas eller stoppas för att på så sätt skapa kvalitet och trygghet i verksamhetsutövandet.  

Brister ska omedelbart rapporteras till överordnad eller den som nämnden/styrelsen utsett. 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen/bolaget omgående 
ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och ska 
dokumenteras, för att garantera att de inte återkommer. 

 

7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Nämnden/Bolaget ska inom sin förvaltning/verksamhet tydliggöra ansvaret för den interna 
kontrollen och innebörden av den. Nämnden/Bolaget ska också planera och prioritera arbetet 
med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund för planering, 
prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys 
genomföras med jämna mellanrum. 
  

Risk kan uttryckas med graden av risk och sannolikhet för att ett fel kan uppstå. De kan delas upp 
i fyra nivåer. 

Osannolik  - Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår. 

Mindre sannolik - Risken är liten för att fel uppstår. 

Möjlig  - Det finns risk för att fel uppstår 

Sannolik  - Det är mycket möjligt att fel uppstår 
 

Väsentlighet kan uttryckas med de konsekvenser som kan uppstå vid ett fel och bedöms utifrån 
hur den drabbar intressenterna. De kan även här delas upp i fyra nivåer. 

Försumbar  - Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna. 

Lindrig   - Konsekvenserna av ett fel uppfattas som små för intressenterna 

Kännbar Kännbar  - Konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som     

     besvärande för intressenterna. 

Allvarlig  - Konsekvenserna av ett fel är så stora att felet inte får inträffa. 
 



4 

8 § Intern kontrollplan 

Internkontrollplan ska antas senast under december månad året innan. 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

- Granskningsområde, kontrollmoment och syfte 

- Kontrollansvarig 

- Kontrollmetod 

- Återrapportering 

- Åtgärdsansvarig 

- Riskbedömning 

 

9 § Uppföljning av internkontrollplan 

För att det interna kontrollsystemet ska fungera bäst möjligt fodras en kontinuerlig 
uppföljningsprocess. Genomförd uppföljning rapporteras skriftligt till nämnden/styrelsen oavsett 
utfall. Vid upptäckta brister ska förslag på åtgärder lämnas, för att förbättra kontrollen. 

 

10 och 11 § Nämndens/bolagets rapportskyldighet samt kommunstyrelsens skyldigheter 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av bokslutsanvisningarna när 
rapport senast ska lämnas. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och 
eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av gemensamma rutiner. 

Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
styrelsen. 

Rapportering ska även göras till kommunens revisorer. 
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Reglemente för intern styrning och kontroll i Strömstads 
kommun 

Inledning 

En väl fungerande intern styrning och kontroll ger trygghet för våra 
medborgare, våra medarbetare och för våra förtroendevalda. 

Intern kontroll har ofta begränsats till säkerhet och tillförlitlighet i rutiner, 
system och redovisning. Men det handlar även om att styra verksamheten 
effektivt, genom god planering, genomförande och rapportering med 
uppföljning och utvärdering.  

Det grundläggande syftet med god intern kontroll är att ge beslutsfattare och 
andra berörda en helhetsbild av verksamheten och organisationen. Det gäller 
att synliggöra de processer som hela tiden pågår för att hitta en balans 
mellan ekonomi, prestationer och kvalitet.  

Målet är att utveckla den interna kontrollen mot naturliga former av 
egenkontroll, som är integrerad i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt. 

1 § Syfte 

Målsättningen för Strömstads kommuns verksamhet är att uppnå så god 
ekonomisk hushållning som möjligt med de resurser som finns. Det omfattar 
förutom ett finansiellt perspektiv också ett verksamhetsperspektiv. Detta 
reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 
en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer och 
instruktioner etc 

  
 att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, 
 att verksamheten bidrar till en god ekonomisk hushållning,  
 att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är 

tillförlitlig, 
 att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,  
 att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister upptäcks i tid samt 
 att säkra tillgångar och förhindra förluster.  
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Organisation av intern kontroll 

2 §  Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern styrning och kontroll. I detta ligger ansvaret för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Omfattningen 
av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen rapportera till kommunfullmäktige 
om hur den interna kontrollen fungerar. 

3 §  Nämnderna och styrelser i kommunala bolag 

Nämnderna/styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen ska se 
till att: 

 en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

 lokalt anpassade regler och anvisningar antas för den interna 
kontrollen, inom ramen för kommunens regelverk 

Nämnden/styrelsen ansvarar för att årligen rapportera till kommunstyrelsen 
om hur den interna kontrollen fungerar. 

4 §  Förvaltningschefen/VD 

Inom nämnds/bolags verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/vd för 
att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god 
intern kontroll.  

I detta ansvar ligger att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. 
Dessa regler ska antas av respektive nämnd/styrelse.  

Förvaltningschefen/vd ansvarar för att löpande rapportera till 
nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. 

5 § Verksamhetsansvariga 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är 
skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll och att 
informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. 
Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en 
god intern kontroll. 

Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att omedelbart rapportera brister i 
den interna kontrollen till närmast överordnad eller till den 
nämnden/styrelsen utsett, enligt gällande regler. 

6 § Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 
arbetsutövning. 
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Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad eller till den som nämnden/styrelsen utsett. 

Styrning och Uuppföljning av intern kontroll 

7 §  Styrning och uUppföljning av intern kontroll 

Varje nämnd/styrelse har skyldigheten att styra och löpande följa upp det 
interna kontrollsystemet inom nämndens/bolagets verksamhetsområde. 

8 §  Intern kontrollplan 

Nämnd/styrelse ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. 

9 § Uppföljning av intern kontrollplan 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 
från antagen plan, rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som 
fastställs i internkontrollplanen. 
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10 § Nämndens/bolagets rapporteringsskyldighet 

Nämnden/bolaget ska vid årsredovisningens upprättande, rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden/bolaget till kommunstyrelsen.  

Nämnden/bolaget ska däremellan rapportera eventuella upptäckta brister i 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

11 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll och i de fall förbättringar behövs, se till att de åtgärdas. 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala bolagen. 
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Tillämpningsanvisningar till  

Reglemente för intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 

1 § Syftet 

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, 
ledning och annan personal skaffar sig rimlig grad av säkerhet för att kommunens mål ska 
uppnås vad gäller finansiell rapportering, effektivitet i verksamheten och att tillämpliga 
lagar och andra författningar följs. Den interna kontrollen ska leda till en säker och 
effektiv drift och säkerställa att allvarliga fel undviks. 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelse och , nämnd och bolagsstyrelse vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. 
Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Detta kan 
göras med hjälp av en riskbedömning som beskriver sannolikheten att något inträffar och 
effekten av eventuell skada som kan uppstå. 

Målet för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet, i enlighet med verksamhetens mål och 
beslut i övrigt. 

Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen och , nämnderna och bolagsstyrelserna samt de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper, redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och 
dess resursanvändning. 

Målet eEfterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

2 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har enligt KL 6:1  och 6:12 och 6:3 ansvar för att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders 
och bolags verksamhet, vilket även inkluderar det övergripande ansvaret för intern 
kontroll. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar 
samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

3 § Nämnderna och bolagen 

Nämndernas och bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:6 7. Det är alltid 
respektive nämnd och styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
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kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna organisationens interna 
kontroll när det gäller organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta 
dokumenteras och antas av nämnden/styrelsen. 

Varje nämnd/bolag ska ha en fastställd rutin för:  

- hur planering och rapportering av internkontrollarbete ska gå till. 

- introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär 

4 § Förvaltningschefen/vd 

Förvaltningschefen/vd ansvarar för att minst årligen, i samband med årsredovisningen, 
skriftligt rapportera till nämnden/styrelsen och ge en samlad bedömning om hur den 
interna kontrollen fungerar. Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras 
omedelbart till nämnden/styrelsen och vidare till kommunstyrelsen.  

Anmälan till polis eller tillsynsmyndighet är förvaltningschefens/vds ansvar och denne bör 
i samband med det även informera kommunledningenkommunstyrelsekontoret. 

Efter årsskiftet lämnas den årliga rapporten enligt kommunledningsförvaltningens 
instruktioner. Kommunledningsförvaltningen sammanställer och lämnar en gemensam 
rapport till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

 

5 och 6 § Verksamhetsansvariga/övriga anställda 

Tack vare den interna kontrollen ska eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter  
kunna undanröjas eller stoppas för att på så sätt skapa kvalitet och trygghet i 
verksamhetsutövandet.  

Brister ska omedelbart rapporteras till överordnad eller den som nämnden/styrelsen utsett. 
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen/bolaget 
omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning 
och ska dokumenteras, för att garantera att de inte återkommer. 

 

7 §  Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Nämnden/B olaget ska inom sin förvaltning/verksamhet tydliggöra ansvaret för den 
interna kontrollen och innebörden av den. Nämnden/Bolaget ska också planera och 
prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som 
grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och 
väsentlighetsanalys genomföras med jämna mellanrum. 
  

Risk kan uttryckas med graden av risk och sannolikhet för att ett fel kan uppstå. De kan 
delas upp i fyra nivåer. 

Osannolik - Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår. 

Mindre sannolik - Risken är liten för att fel uppstår. 

Möjlig  - Det finns risk för att fel uppstår 
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Sannolik  - Det är mycket möjligt att fel uppstår 
 

Väsentlighet kan uttryckas med de konsekvenser som kan uppstå vid ett fel och bedöms 
utifrån hur den drabbar intressenterna. De kan även här delas upp i fyra nivåer. 

Försumbar  - Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna. 

Lindrig   - Konsekvenserna av ett fel uppfattas som små för intressenterna 

Kännbar Kännbar  - Konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som     

    besvärande för intressenterna. 

Allvarlig  - Konsekvenserna av ett fel är så stora att felet inte får inträffa. 
 

8 § Intern kontrollplan 

Internkontrollplan för innevarande år ska antas senast under januari december månad året 
innan. 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

- Granskningsområde, kontrollmoment och syfte 

- Kontrollansvarig 

- Kontrollmetod 

- Återrapportering 

- Åtgärdsansvarig 

- Riskbedömning 

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.  

- Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

- När rapportering ska ske. 

- Genomförd riskbedömning, där det framgår vem som är ägare av rutinen/åtgärdar ev. 
brister 

 

9 §  Uppföljning av internkontrollplan 

För att det interna kontrollsystemet ska fungera bäst möjligt fodras en kontinuerlig 
uppföljningsprocess. Genomförd uppföljning rapporteras skriftligt till nämnden/styrelsen 
oavsett utfall. Vid upptäckta brister ska förslag på åtgärder lämnas, för att förbättra 
kontrollen. 

 

10 och 11 § Nämndens/bolagets rapportskyldighet samt /Kkommunstyrelsens 
skyldigheter 
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Styrelsen, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfärdande av 
bokslutsanvisningarna när rapport senast ska lämnas. Rapporten ska innehålla omfattning 
av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid 
behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av gemensamma rutiner. 

Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
styrelsen. 

Rapportering ska även göras till kommunens revisorer. 
 



Enligt bifogat beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott skickas förslag till
reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar för intern kontroll på remiss till
samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Vi ber er inkomma med synpunkter senast den 25 februari 2022.

Mvh

Carina Dalenius och Carsten Sörlie
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 TN/2021-0868 

TN § 8 Remiss reviderat reglemente för intern 
styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar 

Tekniska nämndens beslut 
att i yttrandet ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar 

att besvara remissen enligt nedanstående yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden, övriga nämnder och bolagsstyrelser har enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-24 §236 beretts möjlighet att 
yttra sig avseende kommunledningsförvaltningen förslag till reviderat reglemente 
för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar. Efter beaktande av 
remissvar tas sedan ett slutligt förslag fram. Beslut fattas av kommunstyrelsen 
som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet.  

I gällande tillämpningsanvisningar ska internkontrollplan för innevarande år antas 
senast under januari månad. För att ge nämnderna tid till att analysera resultatet 
av föregående års interna kontroll innan beslut om ny internkontrollplan fattas 
beslutade kommunstyrelsen 2021-04-14 att en översyn ska genomföras som 
möjliggör för nämnderna att fatta beslut om internkontrollplanen senast under 
mars månad innevarande år (KS § 65).  

I översynen har kommunledningsförvaltningen kommit fram de 
rekommendationer som framgår av förslaget och som bland annat innebär att 
nämnder och bolag bör anta en internkontrollplan för kommande år senast i 
december månad. 

Yttrande 
Tekniska nämnden ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag är att tillämpningsanvisningarna 
uppdateras till att nämnder och bolag bör anta en internkontrollplan för 
kommande år senast i december månad.  

Nämnden instämmer med de fördelar som tidigareläggandet av antagandet av 
internkontrollplan medför. Dels för att den riskanalys som ska ligga till grund för 
internkontrollplanen bör genomföras i samband med förvaltningens arbete med 
verksamhetsplanering och verksamhetsplanen ska antas under december månad 
för att få genomslag i verksamheten det kommande verksamhetsåret. Dels för att 
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tiden för att genomföra den interna kontrollen förkortas om nämndbeslut om 
internkontrollplan sker först i mars månad. 

Övriga ändringar som föreslås i gällande reglemente och tillämpningsanvisningar 
avser uppdaterade hänvisningar till kommunallagen samt uppdateringar av 
begrepp i internkontrollplanen och därtill hörande mallar. Nämnden ställer sig 
bakom dessa ändringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-20 
Protokoll 2021-11-24, KSau § 236  
Reviderat reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun 
Reviderade tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll 
i Strömstads kommun 
Reglemente intern styrning och kontroll i Strömstads kommun – med spårade 
ändringar 
Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern styrning och kontroll i 
Strömstads kommun – med spårade ändringar 
Protokoll 2021-04-14, KS § 65 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att i yttrandet ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till 
reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar 

att besvara remissen enligt nedanstående yttrande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Yttrande 1 (2) 

Socialförvaltningen 2021-12-01 Ärende: SN/2021-0321 
Administrativ avdelning   
   
 

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

 

 Kommunledningsförvaltningen 

Remiss: Reviderat reglemente för intern styrning och kontroll 
samt tillämpningsanvisningar 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
besluta 

att anta yttrandet om remiss gällande förslag till reviderat reglemente för intern 
styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar såsom sitt eget och översända 
det till kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet. 

I kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen 
att: ”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att 
följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 
I gällande reglemente framgår inte hur de kommunala bolagen ska utforma sitt 
arbete med intern styrning och kontroll eller hur detta ska rapporteras till 
kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Ett 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar har därför tagits 
fram där samma krav på det interna kontrollarbetet ställs på såväl bolag som 
nämnder. 

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är att tillämpningsanvisning-
arna uppdateras till att nämnder och bolag bör anta en internkontrollplan för 
kommande år senast i december månad. Dels för att den riskanalys som ska ligga 
till grund för internkontrollplanen bör genomföras i samband med förvaltningens 
arbete med verksamhetsplanering och verksamhetsplanen ska antas under 
december månad för att få genomslag i verksamheten det kommande verksam-
hetsåret. Dels för att tiden för att genomföra den interna kontrollen förkortas om 
nämndbeslut om internkontrollplan sker först i mars månad. 
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 2021-12-01 Ärende: SN/2021-0321 
   
   
 

 

 

Övriga ändringar som har gjorts i gällande reglemente och tillämpningsanvisningar 
är att hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats samt att kraven på 
innehållet i internkontrollplanen har uppdaterats så att de begrepp som används 
överensstämmer med de begrepp som används i nuvarande mallar. 

 

Yttrande 
Socialnämnden har granskat kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat 
reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar och har 
inget att erinra.  

 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande signerat kvalitetscontroller Suzanne Kinghed daterat 2021-12-01  
 
Remiss reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar. 
 
Förslag till Reglemente för intern styrning och kontroll Strömstads kommun 
KS/2020-0645 
 
  

Suzanne Kinghed 
Kvalitetscontroller 
0526-192 05 
suzanne.kinghed@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef 
0526-192 08 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
SN diarie, Kommunledningsförvaltningen 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2021-0108 

KS § 103 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
väst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021

2. att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2021 med 
bilaga 1 och 2 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2022-03-22 
Tidsplan årsredovisning 2021 och delårsredovisning jan-aug 2022 
Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 89 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021

2. att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Beslutet skickas till 
Diariet

17



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-13  
   

 
   

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

 KS/2021-0108 

KSau § 89 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2021 med 
bilaga 1 och 2 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2022-03-22 
Tidsplan årsredovisning 2021 och delårsredovisning jan-aug 2022 
Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 

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

att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-04-04 Ärende: KS/2021-0108 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) 2021 

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

att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2021 med 
bilaga 1 och 2 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2022-03-22 
Tidsplan årsredovisning 2021 och delårsredovisning jan-aug 2022 
Verksamhetsplan 2022-2024 med rättelse 
  

Carsten Sörlie 
ekonomi- och IT-chef 
0526- 192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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Beslutet skickas till 
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Beslutad av styrelsen 2022-03-22 
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 Sida 2 
 

Ordförande har ordet  

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 

”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 

Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 

engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  

Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 

Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 

 

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 

kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 

om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 

erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 

frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 

gått fram. 

 

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 

under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 

medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 

sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 

Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 

vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 

 

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 

vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 

att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 

inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 

tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 

 

/ Kenneth Carlsson 

Färgelanda kommun 

Ordförande 2021 
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Följande förkortningar kan användas i texten:   

Sof = Samordningsförbund Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare 

AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   

FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  

KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    

RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  

AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     

KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom Rehabiliteringsområdet  
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1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 

ekonomiska utfallet för år 2021.  

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 

 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 

Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 

kansli. 

 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 

insatser med personal från de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 

för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 

kunskapsutbyte. 

 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 

hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 

Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 

Medlemsavgifter 2021 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 

Kommunerna gemensamt 25 %   
 

2 379 996 kr 

    2 380 000 kr 
 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

1 005 822 kr 

249 750 kr 

240 624 kr 

233 473 kr  

211 511 kr  

178 598 kr 

147 211 kr 

113 011 kr 
 

9 519 996 kr 

 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 

effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 

uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 

som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 

samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 

Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 

9 519 995 9 357 996 
 

9 402 000 
 

9 387 996 
 

9 394 270 
 

Verksamhetens 
kostnader/utfall 

9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 

Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 

Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 

1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
 

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 

en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 

tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 

motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 

insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 

som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 

och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 

av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 

myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 

över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 

Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 

och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 

arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 

anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 

gällde utredningen.  
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Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 

inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 

hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 

vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 

av att ha kontakt med.   

Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 

under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 

insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 

orsaker. 

De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 

inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  

16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 

”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 

Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    

ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 

ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 

ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 

Arbetsförmedlingen.  
 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 

• stödja samverkan mellan parterna. 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 

• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 

samlade ansvarsområden. 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 

• upprätta budget och årsredovisning. 
 

Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 

ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 

Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 

extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 

mötet deltog samtliga via Teams.  

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 

ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  

Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 

uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 

ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 

Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-

förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 

Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  

Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 

 

  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 

 
  

Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 

   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 

Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 

Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 

 

 

 

Roger Wallentin (C) Tanum 

Karin Blomstrand (L) Munkedal 

Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 

Presidium  

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 

och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 

Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 

kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 

Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -260 000 -189 424 70 576 
 

 

Revisorer för Sof Väst 2021 
 

Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 

Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 

Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 

styrelse och leder arbetet i förbundet. 

Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 

Beredningsgrupp  

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 

förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 

Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 

av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 

kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 

bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 

kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 

verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 

till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 

Beredningsgruppens representanter 2021 

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 

Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 

Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 

Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  

Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 

(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  

ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  

ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  

Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning.  

Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 

utgångspunkt.  

God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt.  

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

Ekonomiskt resultat 2021 

Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  

Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    

Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 

1 983 327 kr.  

Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 

Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 

budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 

mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 

mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 

Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 

2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 

deltagare till insatserna. 

Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 

Indikatorer (nnsfinsam.se) 

 
1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  

• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  

• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  

• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 

därutöver. 
 

2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 

insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 

resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 

försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 

anonyma. 
 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 

god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  

• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 

anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 

• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 

insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 

• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 

året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  

Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 

• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 

Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 

• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 

försörjning).  

21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 

(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      

ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 

33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 

eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 

tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 

föräldraledighet. 

• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 

• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 

efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 

flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 

• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 

myndigheterna. Resultatet blev 220.  

Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 

• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 

främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 

• Höstens Arenadag blev inställd. 

• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 

o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 

o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 

o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 

o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 

Uppföljning av insatserna 
 

Målgrupper 

Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 

åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 

riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 

insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  

Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 

syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 

att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

Insatser 

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 

insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 

behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 

begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 

tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 

 

Rehabvägledare  

Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 

arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 

Utredningen  

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 

deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 

Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 

Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Verksamhetsutvecklare 

Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 

och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 

genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 

kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  
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Kunskapsutveckling i samverkan och information 

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 

myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 

Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 

bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 

Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  

I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 

Rehabvägledare 

Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 

6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 

män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 

Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 

Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 

arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 

inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 

AME/AMA/AMI i kommunerna.  

Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 

alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 

Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 

insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 

husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 

sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 

Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      

5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 

jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 

grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 

informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 

arbetsstationerna genomfördes individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 

deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 

minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 

utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 

deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 

Verksamhetsutvecklare 

Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 

Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 

information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 

nätverksbyggande.   

Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 

förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 

som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 

lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  

Kunskapsutveckling i samverkan och information  

Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 

 

Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 

Samverkansutveckling 

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 

tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 

främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 

Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 

påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 

samverkansteman, Arenadagar mm.  

Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 

styrelsen.  

 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 

samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 

medlemmarna/ägarna 

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-

regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  

Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 

något händer i förbundet.  
 

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 

ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 

Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 

Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 

Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 

arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 

i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 

rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 

insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 

utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 

i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 

Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -1 031 000 -956 389 74 611 
 

Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 

 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 

Balanskravsresultat 2021 

 Balanskravsutredning 2021 2020 

    

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 

    

- Samtliga realisationsvinster - - 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

+/- 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 224 903 -1 002 874 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 
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1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 

för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 

Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 

insatserna, speciellt i slutet av året.  

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  

Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 

1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 

efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 

efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-

rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 

kunna verkställa under 2022.  

Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 

I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  

 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  

 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 

tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    

Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 

sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 

Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 

Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 

Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 

Ansvarsförbindelser  inga inga  

 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 

 

Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  

utfall-budget 
Utfall 2020 

Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 

Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 

9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 

Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 

Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 

 

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  

 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
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Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 

Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 

Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 

och förbundets ekonomiska ställning. 

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 

myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
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Peter Larsson  Anders Paulsson 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet var 430 samverkansparter under 2021.  

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

220 samverkansparter har fått 

utbildningsinsatser eller information om 

förbundet. Detta gäller Arenadagen och 

information till enskilda eller mindre 

grupper. Finsamkonferensen, ”Öppet 

Hus”, samt lokal samverkansutveckling 

har blivit inställt, detta för att förhindra 

smittspridning av Corona.  

Förbundets Dag genomfördes i 

september, men ingår inte i statistiken, 

eftersom den ses som intern samverkan 

inom förbundet. 

Det fanns avtal om arbetstränings-

platser med AME/AMA i alla 

kommuner, förutom AMI i Färgelanda. 

Flera av AME/AMA/AMI har haft stopp 

för nya deltagare under delar av året.  

18 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI under 2021.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021 
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under perioden haft 197 nya deltagare, 

108 kvinnor och 83 män, samt 6 anonyma.  
 

Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över 

målet. Det nya arbetssättet att samtliga som ansöker får direkt 

vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 28 % av deltagarna som började sin insats hos RV under året var 

under 30 år.  
 

Kommentar: 2020 var det 40 % och det var ovanligt hög andel. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 51 % av deltagarna som avslutades fullföljde insatsen. Övriga 49 

% avslutades eller avbröt pga. sjukdom, behov av fortsatt 

rehab, flytt eller föräldraledighet. 
 

Kommentar: 2020 var det 71 %. Minskningen kan bero på att 

antal deltagare har ökat och många som har stått mycket långt 

ifrån arbetsmarknaden och därmed fått avslutas/avbrutit  

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

21 % (17 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

helt kommit i egen försörjning eller 35 % (24 %) av dem som 

fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan 

offentlig försörjning, de kan vara helt utan försörjning. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

33 % (27 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 65 % (39 %) % av dem 

som fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Både totalt och speciellt bland de som kunde tillgodogöra sig 

insatsen är det flera/högre andel än förra året som har kommit 

i arbete eller studier. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8,7 månader. 
 

Kommentar: 2020 var den 10 månader. 

Trots att alla deltagare får en RV så fort ansökan har kommit in, 

så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det 

kan bero på att antal deltagare som inte kan fullfölja insatsen 

har ökat och avslutas när man inser det och de har då fått hjälp 

till rätt kontakt i välfärdssystemet. 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2020-01-01 och tom 

2021-06-30 

213 deltagare avslutades 

under denna period, 204 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 172 

eller 84 % svarade 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? Hjälper 

insatserna över tid? 

 

33 % (20 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

35 % (30 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes, måluppfyllelse vid avslut för de 213 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 

 

http://www.sofvast.se/
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Uppföljning 2 år efter 

avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019 

125 deltagare avslutades, 

108 hade gett sitt samtyckte 

att delta i uppföljningen och 

89 eller 86 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de det 

även det 2 år efter avslut? 

 

44 % (21 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter avslut. 

52 % (34 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 125 som 

avslutades 2019, dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentarer: Det är mycket tydligt att resultatet är bestående och tom förbättras med tiden.  
6 månader efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 20 % – 33 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 30 % till 41 % 
2 år efter avslut har de som har egen eller är utan offentligförsörjning ökat från 21 % till 44 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 35 % till 44 % 
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Utredningen  
 
 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 
 

 

 

 

Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 

Minst 160 nya deltagare 

under perioden 

 

Det skulle genomföras 

9, 4 veckors grupper 

med 12 – 20 

deltagare/grupp 

 

 

 

 

 

200 personer har deltagit i någon form av utredningen under 2021,                

98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

 

Det genomfördes 11, 3 veckors grupper med max 8 deltagare/grupp och      

en 4 veckors grupp med 12 deltagare 
 

 

22 % av deltagarna i utredningen under 2021, var under 30 år. 

Kommentar: 2020 var det 23 %  

  Fysioterapeuten skulle 

genomföra minst en 

föreläsning/grupp och 

90 Tippa- och 

konditionstester under 

året 

Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och 

stöd till deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Inga föreläsningar genomfördes. 

 

 

http://www.sofvast.se/
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Pinnstatistik förs  över vilka som ansöker till förbundet om insatser för deltagare. 

Uppföljning av deltagare som har haft rehabvägledare görs även 6 månader och 2 år efter att de har 

avslutat, den sammanställs och redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller 

indikatorerna. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna. 

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt hos 

rehabvägledarna sysselsättning före och efter insats. 

All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Sof Väst har finansierat 2 olika individinriktade insatser under 2021. Totalt har det varit 523 

deltagare, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i 

övrig statistik. 

Det motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer, 23 % har deltagit i mera än en insats eller varit 

inskrivan mera än en gång.  

Under 2021 var målsättningen att det skulle börja  300 nya deltagare, det var 396 nya deltagare, 205 

kvinnor, 175 män och 16 anonyma.  

355 deltagare avslutade sin insats under 2021, varav 178 kvinnor och 177 män.  

Den 31 december 2021 fanns 151 personer, 88 kvinnor och 63 män i Sof Väst insatser, samtliga hos 

rehabvägledarna.  

Antalet ansökningar till insatser i Sof Väst under 2021 var 337, de flesta från kommunenerna följt av AF. 

              

  F:landa L:kil M:dal Orust S:näs S:stad Tanum U:a Totalt % ansök % Sof  
AF 11 13 10 3 9 8 7 55 116 34,4% 25% AF 

FK 0 0 2 6 1 0 1 13 23 6,8% 25% FK 

Kommun 21 28 11 10 8 11 1 32 122 36,2% 25% kom 

PrimVård 2 0 7 2 0 3 3 13 30 8,9% 12,5% VGR 

Psyk 2 5 5 3 0 2 7 19 43 12,8% 12,5% VGR 

Egen  0 0 1 0 0 0 2 0 3 0,9%   

Totalt 36 46 36 24 18 24 19 132 337 100% 100% Totalt 

             

% ansökn 10,7% 13,6% 10,7% 7,1% 5% 7,1% 5,6% 39,2% 100%    

% Sof V  4,8% 10,1% 7,5% 10,5% 6,2% 9,8% 8,9% 42,3% 100%    
 

Rehabvägledare:  6,0 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag har varit bemannade. De arbetar kartläggande, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång 

till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i kommunerna. 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Utveckling av nytt SUS pågår. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Statistik för rehabvägledarna under 2021.  

Rehabvägledarna hade totalt 323 deltagare, 169 kvinnor och 148 män samt 6 anonyma som inte 

redovisas i statistiken för övrigt.  

Målsättningen var 140 nya deltagare. Det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor och 83 män samt 6 

anonyma.  

165 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80  kvinnor och 85 män. 
 

Månadvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året.  

 
 

Kommunvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året. 
 

191 nya deltagare 2021                                                                       165 avslutade deltagare 2021     

Därav 108 kvinnor och 83 män                                                           Därav 80 kvinnor och 85 män     

        
 

 

Åldersfördelning för de 165 deltagarna (80 kvinnor och 85 män) som avslutades hos rehabvägledare 

2021. 

 
Genomsnittsåldern var 37,7 år, för kvinnor 38.8 år och för män 37,0 år.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar 61 av 165 eller 37 % av de som avslutades under 

året. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 165 personer som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insats var 3,6 år, för kvinnor 3,6 och för män 3,7.  
 

Försörjning vid start och avslut för de 165 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

     
 

Totalt 35 av 165 avslutade deltagare, vilket är 21 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna var det 25 % och för männen 18 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 165 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare 2021.   
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Sysselsättning vid start och avslut för de 165 som avslutades hos rehabvägledare 2021.

       
55 av de 165 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subvention eller i 

studier direkt vid avslut vilket motsvarar 33 %. För kvinnorna är det 36 % och för männen är det 31 %. 

Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetssökande. 
 

 
 

Inskrivningstiden för de 165 personerna som och avslutades hos rehabvägledare 2021.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 8,7 månader.  För kvinnorna 8,5 månader och för män, 9,0 månader. 

Målsättningen var att inskrivningstiden i genomsnitt skulle vara 6 månader. Trots det nya arbetssättet att 

samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan har kommit till förbundet så har 

inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

För andra året i rad har männen längre inskrivningstid än kvinnorna, tidigare år har det varit tvärtom. 
 
 

 

Kommunvis fördelning av de 18 personer, 9 kvinnor och  9 män som under 2021 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 
 

 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt 

mycket ”förrehab”. Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos 

Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, 

att bryta isolering komma ut och träffa andra. Men detta har varit svårt att verkställa under pandemin. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2020-01-01 tom 2021-06-30. 
 

213 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 9, dvs. 204 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 172, dvs. 84 %.  
 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som avslutades under tiden  

2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:   

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som som avslutades under  
tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

  
 
 
 

 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019. 

125 deltagare avslutades under det året, alla utom 17, dvs. 108 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 89, dvs. 86 %. 
 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade: 
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57 av 172 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offentlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 33 %.  

 

Jämförelse: 42 av 213 dvs 20 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offentlig försörjning direkt vid 

avslut. 

 

 

61 av 172 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader 

efter avslut, dvs. 35 %.  
 

Jämförelse: 63 av 213 dvs 30 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, 

utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 
Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 

månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att resultatet är hållbart över tid.  
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

4,1 tjänster, 1,0 utredare, 2,8 arbetsterapeuter och 0,3 fysioterapeut.  

En arbetsterapeut lämnade uppdraget i mitten av augusti och ingen ny rekryterades. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 160 nya deltagare under året. Totalt har 200 deltagare genomfört någon form av utredningen 

under året. Målet var 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 

5 dagar/vecka. På grund av pandemin har insatsen fått anpassas till färre deltagare per grupp, nedkortade 

och komprimerade utredningar samt mer individuellt arbete. 11 grupper som pågick i 3 veckor/grupp med 

max  8 deltagare/grupp har genomförts och en 4 veckors grupp med 12 deltagare. 

Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade 

i var sitt rum. Arbetet på stationer var individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar genomfördes i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
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39 av 89 som deltog i 

uppföljningen hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 44%.  
 

Jämförelse: 26 av 125 dvs. 21 % 

som avslutades under 2019 hade 

ingen offentlig försörjning direkt 

vid avslut. 

 

 
 

46 av 89, dvs. 52 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 43 av 125 dvs. 34 % som 
avslutades under denna period, 
arbetade eller studerade direkt vid 
avslut. 
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Statistik för utredningsenheten 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar. 
 

Kommunvis fördelning av de 190 (98 kvinnor och 92 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare 10 anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 190 deltagarna (98 kvinnor och 92 män) som deltog i utredningen under 2021.  

   
Genomsnittsåldern var 42,9 år, för kvinnor 44,2 år och för män 41,6 år.  
Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 71 %.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras, de var 22%. 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 190 personer som deltog i utredningen under 2021.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,3 år, för kvinnorna 4,4 år och för männen 
4,2 år. 17 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Försörjning vid start för de  190 deltagare som deltog i utredningen under året. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

          
Att de flesta deltagarna har försörjningsstöd eller sjuk-/rehab-penning vid start är förväntat eftersom 

syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Fallbeskrivningar 2022 
AA, man 55 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från av Arbetsförmedlingen och 

Närhälsan som önskar stöd i att utreda AA arbetsförmåga och i att finna lämplig inriktning av arbete.   

AA har långvariga fysiska problem i bl.a. ryggen. Har varit arbetssökande i flertalet år och inskriven på AF 

inom jobb och utvecklingsgarantin. Självförtroendet är påverkat av lång frånvaro från arbetsmarknaden. 

AA får stöd hos rehabvägledare inledningsvis och genomför också en utredning av arbetsförmåga i syfte 

att finna förutsättningar för lämpligt arbete. AA har haft ett flertal arbetsträningsplatser under åren men 

inget har lett fram till en anställning viket bidragit till att AA ställer sig tveksam till ytterligare 

arbetsprövningar då han känner sig ”utnyttjad” och det ändå inte lett till något fast arbete. P.g.a. 

pandemin har det varit svårt att finna lämpliga arbetsträningsplatser då AA varit mycket begränsad i vad 

som han anser sig vilja och klara. En arbetsträning erbjuds slutligen men AA avbryter den efter bara 

några veckor då han inte trivs på arbetsplatsen. Parallellt med arbetet att finna arbetsträningsplats har 

AA regelbunden kontakt med vården för sina ryggsmärtor. Efter ett flertal möten med vården och 

handläggare på AF avslutas AA hos Sof efter drygt ett år för ytterligare rehabilitering och vård. 

BB, man 30 år kommer till Samordningsförbundet från IFO och AF med önskan om stöd i att klargöra 

förutsättningar för arbete och stöd i att komma ut i arbete. BB har ADHD men är mycket motiverad 

och har bra eget driv och önskan om att komma ut i arbetslivet. BB får RV och han genomgår 

arbetsförmågeutredning där hans resultat ytterligare stärker hans motivation. RV hittar snabbt en 

arbetsträningsplats på en hotell- och konferensanläggning där BB trivs utmärkt och arbetsgivaren är 

mycket nöjd med BB insats. Redan efter en kort tids arbetsträning erbjuds BB anställning med 

lönestöd. BB avslutas till arbete efter ca 8 månader.  

CC, kvinna 23 år gammal, kom till Samordningsförbundet via ansökan från IFO och psykiatrin. CC har 

inte slutfört gymnasiet, har ingen arbetslivserfarenhet, ingen försörjning och isolerar sig hemma. CC 

har ångestproblematik och svårt att visats bland människor. Är oroligt inför vuxenlivet och vet inte 

vilka förväntningar som ställs. CC har haft några kortare praktikplatser men är väldigt rädda för att 

göra fel och har lågt självförtroende. CC får en RV och erbjuds utredning av arbetsförmågan och en 

plan för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar på goda förmågor och 

arbetsträningsplatser söks i närområdet för att minska pressen som kan komma med nya miljöer och 
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med att förflytta sig med buss. Efter ett flertal studiebesök på flera olika arbetsplatser hittas en 

arbetsträningsplats på ett mindre företag i närområdet där förutsättningar finns för CC att utvecklas i 

långsam takt. Under tiden på arbetsplatsen väcks alltmer intresse hos CC att återta sina studier och 

göra färdigt gymnasiet. CC får med hjälp av RV stöd i att söka utbildning på folkhögskola och avslutar 

därmed sin arbetsträning. CC kommer in på utbildning och avslutas hos Sof Väst efter ett drygt år.  

DD, kvinna 45 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från IFO och AF med önskan om att 

få stöd i att klargöra förutsättningar för arbete. DD kom till Sverige för 7 år sedan och har sedan dess 

genomgått SFI till C-nivå och deltagit i ett flertal aktivitetsförberedande insatser via AF och är inskriven i 

JOB,en. DD har kontakt med vården för långvariga fysiska problem och trauman. Trots flertalet försök 

att komma ut på arbetsmarknaden har det inte fungerat. DD erbjuds en enskild utredning under 3 dagar 

då behov av tolk finns. DD har ingen fullgjord skolutbildning från sitt hemland men har viss 

arbetslivserfarenhet. Av utredningen framkommer att DD har svårt att följa, läsa och ta till sig 

instruktioner och har bristande kunskap i svenska språket vilket försvårar bedömningen av DD 

processfärdigheter och arbetsförmåga. DD avslutas efter slutförd utredning och rekommenderas 

fortsatt utredning hos vården och språkpraktik.       
 

 

Tre Strukturövergripande insatser var planerat att finansiera under 2021, 

verksamhetsutvecklare¸ samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan.  

Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att 

verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga ny kontakter och relationer digitalt.  

Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 430 medarbetare under året, det blev 220. Flera 

aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus fick ställas in.  Även höstens Arenadag ställdes in. 
 

 

Indikatorer för finansiell samordning  
Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” 

och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den 

strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 

indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 15 indikatorer 

är måtten enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), 

personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp), remittenter och styrelseledamöter. 

Under 2021 har 242 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, att jämföra med 294 enkäter 

2020. Under 2021 har ytterligare en respondentgrupp tillkommit då remittenter har fått svara på en 

enkät. Svårigheter med insamling av enkätsvar p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av 

antalet enkätsvar. 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört 

med rikssnittet och jämfört med eget resultat föregående år. För indikator 4 går det inte att jämföra 

med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går det att jämföra med 

förra året då indikatorn är ny för 2021. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2020. Då enkäter ställda 

till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 
 

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn.  

Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   
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Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket.  
Pilen visar Sof Västs resultat i förhållande till 2020, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar 
oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. I det totala resultatet ingår även svar från 
personer som ej angett kön.       

 

 

Nr Indikator Resultat totalt 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat kvinnor 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat män 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds är 

organiserade runt deras behov (personcentrerade) 

 

 

 

 

 

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den 

tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

4 Deltagare upplever att det finns någon som håller 

samman och stödjer den enskildes samordnade 

rehabiliteringsprocess 

 

 

 

 

 

 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom 

och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

 

 

 

 

 

 

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en 

planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 

onödiga dröjsmål 

 

 

 

 

 

 

7 Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning 

närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

 

 

 

 

 

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt 

 

 

  

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare 

som från brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

 

 

 

 

 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i 

samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det 

löpande arbetet på ett strukturerat sätt 

 

 

  

11 Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade 

insatserna är hållbara och säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att 

strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla 

relationer 

 

 

  

13 Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande 

arbetssätt och synsätt 

 

 

  

14 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och 

utvärdering av myndighetsgemensamma insatser 

 

 

  

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer av 

förebyggande insatser utvecklas så att behov av 

samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett 

annorlunda sätt 

 

 

  

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos fyra av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Detta kan jämföras med 

föregående år då endast en indikator var över rikssnitt. I fyra indikatorer är det insamlade resultatet i 

samma nivå som rikssnittet och i åtta indikatorer är det lägre jämfört med rikssnittet. Indikator 7 som 

handlar om deltagarens uppfattning av att ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har Sof Västs 

resultat förbättrats jämfört med föregående år och är i år bättre än riket. 

Förbundets eget resultat jämfört med förra året har förbättrats i sex indikatorer men sjunker i fyra. Ett 

oförändrat resultat kan utläsas i fyra indikatorer. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört 

med 2020 är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och 

samverkan mellan myndigheterna. 

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet bättre i fyra av åtta indikatorer. För 

männen visar två av åtta indikatorer ett bättre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2020 

ökar gruppen kvinnors resultat i fyra av indikatorerna och minskar bara i en. Männen ökar i sex av 

indikatorerna och minskar inte i någon.  

De indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. Ett resultat som är 

oförändrat jämfört med föregående år. 

Resultatet för förbundet totalt har förbättrats 2021 jämfört med 2020 men en nedåtgående trend kan ses 

för flera indikatorer som är kopplade till den strukturella utvecklingen.  
 

 

 







 

 

Till     

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 

Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 

Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 

Färgelanda kommun 

Regionfullmäktige 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  

Samordningsförbundet Väst 

Organisationsnummer 222000–2030 

 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 

Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 

förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 

revisorerna.  

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   

 

 

 

Uddevalla det datum som framgår av min underskrift. 

   

 

 

 

 

Krister Stensson      

Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna   
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1 Bakgrund 

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2021. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Noter 

• Drift- och investeringsredovisning 
 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag.  

• Översiktlig analys av övriga poster. 

  

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  

2.3 Balanskrav 

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
 

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 225 tkr. 

 
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,5 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,778 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 1,983 mkr. 

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:  

”Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens 
bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 
insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.” 

Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning. 

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbun-
det är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrel-
sen uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.  
 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda må-
len för god ekonomisk hushållning. 
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2.5 Resultatet 

Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 

Utfall 

2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 9 520 9 624 

Verksamhetens kostnader -9 275 -10 506 

Avskrivningar -20 -121 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 225 - 1 003 

 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 0 20 

Kortfristiga fordringar 696 482 

Kassa och bank 2 108 2 425 

Summa tillgångar 2 804 2 928 

Eget kapital exkl. årets resultat -1 758 -2 761 

Årets resultat -245 1 003 

Kortfristiga skulder -820 -1 169 

Summa eget kapital och skulder -2 804 -2 928 

   

Ansvarsförbindelse Inga Inga 

 

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
något under perioden.  

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. 
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2.7 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  

2.8 Drift- och investeringsredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

 

Dag som ovan 
KPMG AB 

 

 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

Josefine Kjellberg 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

 
 
 

  

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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§ 1 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med 

via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny  i 

styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.  

§ 2 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 3 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick. 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.   

§ 4 Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10 

Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av 

förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till 

arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta 

vidare med målen.   

Förslag till beslut:   

att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 

rehabvägledarna 2015 – 2021   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 

rehabvägledarna 2015 – 2021   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 5 Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse 

I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som 

gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något 

lägre. 

Förslag till beslut:   

att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än 

framgick i december. 
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att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 

Styrelsen beslutar: 

att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre 

än framgick i december. 

att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 

§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021 

Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika 

kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets 

rekommendation om eget kapital. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen 

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 

2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måluppfyllelse samt statistik, hade 

skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 

förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets 

rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel. 

Överskottet ska användas i insatser 2022. 

I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 

män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i  statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 

personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.   

Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera 

än förra året.  

Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning 

och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin. 

Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu än gång att 

med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller 

studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.  

Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att 

det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har 

gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 

Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år. 

Förslag till beslut:   

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 

och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 
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Styrelsen beslutar: 

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 

och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 

§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor 

Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Granskningsrapporten är utan synpunkter. 

Förslag till beslut:   

att  beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 

årsredovisningar.  

Styrelsen beslutar: 

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 

årsredovisningar.   

§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat 

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella 

indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det. 

Förslag till beslut:  

att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna. 

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 

Styrelsen beslutar: 

att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna 

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 

§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund: 

I Finsamlagen 10 § står: 

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet 

ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. 

Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa 

lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 

Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022. 

För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte 

ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så 

många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för 

Samordningsförbundet Väst: 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom 

kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har 

närvaro- och yttranderätt. 
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Förslag till beslut:  

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst 

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 

praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  

Styrelsen beslutar: 

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst 

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 

praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  

§ 11  Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett 

samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på 

distans 

Förslag till beslut: 

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 

på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 

att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 

ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar: 

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 

på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 

att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 

ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 

§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, 

utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars. 

Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är 

numera medlem i förbundet 

Förslag till beslut:   

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 

väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 

ska gälla tills vidare. 

Styrelsen beslutar: 

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 

väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 

ska gälla tills vidare. 
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§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  

handlingarna till mötet.  

Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av 

lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad 

och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska 

resultatet, medel som är avsätta till rehabvägledaren används kanske inte under året.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.  

Nu har arbetet i stort återgått till det ”normala” eller ”nya normala”. Det innebär att visst hemarbete 

fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna 

pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.  

Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar. 

Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar 

den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum. 

Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.  

Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars.  

De har varit uppskattade. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  

§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: 

”Gränsgångare”, Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar 

Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan 

om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen 

i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen 

mellan myndigheter. 

Förslag till beslut:   
att  tacka Henrik Svedberg besöket och informationen  

att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-

projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 

till Sof Väst behov. 
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Styrelsen beslutar 
att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen 

att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-

projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 

till Sof Väst behov. 

§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning 

Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.  

Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra 

lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna. 

Förslag till beslut:   

att  beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planers så alla kan delta plats. 

Styrelsen beslutar: 

att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut. 

§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt 

Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när 

konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det 

splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på 

bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst. 

att  tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet 

kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 

Styrelsen beslutar: 

att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från 

förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och 

personal. 

§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00  

Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer 

inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits 

som berättar om Gränsgångare.  

Förslag till beslut:  

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 

Dag 

Styrelsen beslutar: 

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 

Dag  
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§ 19 NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda 

Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om 

NNS nya organisation.  Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått 

i referensgrupp i samband med förslaget.  

NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i 

dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslagit och samla in synpunkter.  

Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och 

synpunkter till henne.  

Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande 

tydlighet om budgeten, vad pengarna går till? 

Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.  

Förslag till beslut:  

att tacka Karin och Linda för informationen 

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 

ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 

den 4 april och på NNS årsmöte  

Styrelsen beslutar: 

att tacka Karin och Linda för informationen 

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 

ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 

den 4 april och på NNS årsmöte  

§ 20 Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden 

Förslag till beslut:  

att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 

kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 

KF eller KS i respektive kommun 

att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 

besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 

Styrelsen beslutar: 

att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 

kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  
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att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 

KF eller KS i respektive kommun 

att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 

besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 

§ 21 Mötestider 2022 

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 

• 17 maj   8.30 – 17.00   Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats 

• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 

• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut:  

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

Styrelsen beslutar: 

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

§ 22 Nya frågor 

Inga nya frågor var anmälda. 

§ 23 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet 

som börjar kl. 13.00.  
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Om förbundet  

Organisation  

Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-

san, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 

Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 

Historik 

Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet 

Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 

oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgas den 1 januari 2022 med Melleruds kommun. 

Förbundets säte är i Tanum. 

Lagrum 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är 

att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna ge-

mensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv 

resursanvändning.   

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 

(1991:900) i tillämpliga delar. 

Förbundets ändamål 

Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, 

Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabilite-

ringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 

Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa 

förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  

Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och 

skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.  

Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som 

är hållbara över tid.  

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmän-

nen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare 

som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.  

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskrimine-

ring kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 
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Uppdrag 

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordnings-

förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen för-

sörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 

Finansiering/Medlemsavgifter 2022 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    5 055 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 2 527 500 kr 

Kommunerna gemensamt 25 % = 2 527 500 kr * 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Mellerud 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

 

1 005 822 kr 

249 750 kr 

240 624 kr 

233 473 kr 

211 511 kr 

178 598 kr 

153 888 kr 

147 211 kr 

113 011 kr 
 

  10 110 000 kr 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  

 

Definition av begrepp  

Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med 

varandra.  

Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och 

resurser.  

Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna 

gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. 

Vision: 

I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt 

sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde 

ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen för-

sörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myn-

digheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga 

broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet 

får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   
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Synsätt  

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inan-

förskapet.  

I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan 

inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen inne-

bär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar 

utifrån individens behov.  

Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället. 

All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga. 

Individens aktiva medverkan eftersträvas. 

Syftet 

Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin 

funktions- och arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad 

livskvalitet. 

Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. För-

väntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering. 
 

Övergripande mål 

• Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter 

• Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa 

• Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa 

• Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet  

• Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna 

• Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, bered-

ningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan 

• Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld 
 

Viljeinriktning 2022 – 2024 

• ökad samordning, samverkan och samarbete genom förbättrad styrning, struktur och samsyn 

• kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och eller individuellt och vid behov med 

hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet) 

• stödja och utveckla lokal samverkan 

• verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser 

• kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum 

• stödja metodutveckling både i förbundets insatser och hos medlemsparterna  
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God ekonomisk hushållning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till 

kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål 

och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser 

att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela för-

bundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

Beskrivning av insatserna  
Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern 16 

– 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och in-

nebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fy-

siska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet 

och mångfald. 

Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst 
personer upp till 29 år. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt strukturövergripande insatser som syftar till att skapa förutsätt-

ningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och för-

ståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och in-

formation. 

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024  

Sof Väst ska bidra till utveckling av den lokala samverkan.  

Förbundet ska under 2022 påbörja arbete med att se över verksamheten utifrån uppdrag och organisering. 

Detta ska genomföras i dialog med beredningsgruppen.  

Sof Väst ska vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen. Förbundet kommer i 

samarbete med intresserade kommuner genomföra och finansiera utbildningar i BIP och verka för att 

sprida kunskap om arbetet. 

Sof Väst ska tillsammans med angränsande Samordningsförbund undersöka möjligheterna att stärka för-

bundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga ESF projekt. 

Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare 

om våld. 

Sof Väst ska erbjuda utbildning i Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i cent-

rum. På detta sätt kan de insatser som erbjuds bättre möta de behov som finns samt fånga upp både an-

vändarens och utförarens perspektiv på verksamheten.  

Målen för verksamheten ska ses över och konkretiseras. 

Arbetsmodell 

Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen.  

Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och in-

satserna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller. 
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Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i 

Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om  

stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan 

och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en 

bedömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kon-

taktperson, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof 

Väst. Alla deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare 

och ansvarig handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppfölj-

ningsmöte /nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare 

hos aktuell myndighet.  

Samtlig personal är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett 

förhållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och 

Vägvisaren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundut-

bildning om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för våld av något slag.  

Verksamhetens mål och uppföljning 
Målsättning för de individinriktade insatserna är att 350 nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof 

Väst under 2022. 

Målet är att: 

40 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan sub-

version eller till studier. 

30 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning.  

75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos 

RV och i 4 veckors utredningen. 

50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera, gäller både hos RV och i 4 

veckors utredningen. 

Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader. 

Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare (flera medarbetare 

deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).  

60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrel-

ser varje år för information och dialog. 

Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med 

aktuell information.   

Verksamhetsuppföljning, sker i statens system för uppföljning – SUS.  För deltagarna hos RV genomförs 

även uppföljning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om 

insatser för deltagare.   

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagar-

nas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.                                         

Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, 

delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.                                                                       

Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.           
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Individinriktade insatser 
Två individinriktade insatser, rehabvägledare och utredning, där rehabvägledarna är basen i verksamheten. 
 

Budget i kr för 

individ- 

Inriktade insatser 

2022 

-6 400 000 

2023 

-6 480 000 

2024 

-6 550 000 

Rehabvägledare (7,0 tjänster) 

De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägle-

dande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.  

De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. 

Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och 

/eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit 

utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

Utredningen (2,8 tjänster, därav 1,8 arbetsterapeuter och 1,0 utredare) 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Utredning pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från hela området. 

Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål 

och förutsättningar.  

KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 - 10 dagar med mindre antal 

deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner. 

Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras 

lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk. 

När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. För-

utsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna. 

De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeut-

redningar lokalt i de kommuner som så önskar. 

Strukturövergripande insatser 
Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mel-

lan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter. 

Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildning i Tjänstedesign och BIP, mm. 

Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt 

nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.  

Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i 

olika nätverk med andra Samordningsförbund. 

Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska 

stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna. 

Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.  

I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt 
nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa 
mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling. 
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Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga för-
bund i VG-regionen www.samverkanvg.se 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Sam-

ordningsförbund se www.nnsfinsam.se  

Karin Blomstrand Sof Väst representant från Munkedal ingår i styrelsen för NNS. 

Dataskyddsombud för förbundet tom 2022-05-31 är JP-infonet www.jpinfonet.se  och efter det skrivs avtal 

med Uddevalla kommun. 

Budget i kr för 
struktur övergri-
pande insatser 
inkl. verksamhets-
utvecklare. 

2022 
-1 385 000 

2023 
-1 280 000 

2024 
-1 295 000 

Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part 

och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordi-

narie ledamot representeras av en ersättare.  

Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsför-

medlingen. 

Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för 

sitt politiska parti. 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet 

• stödja samverkan mellan parterna 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas 

• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas sam-

lade ansvarsområden 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas 

• upprätta budget och årsredovisning 

Budget i kr för 

styrelsen  

2022 

-350 000 

2023 

-300 000 

2024 

-300 000 
 

Kansli (förbundschef och övrig administration) 

Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera 

nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna. 
 

 

Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision. 
 

Budget i kr för 

kansliet 

2022 

-1 460 000 

2023 

-1 470 000 

2024 

-1 480 000 
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Beredningsgrupp  
Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från 

förbundets medlemmar. 

Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från 

psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra 

ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas 

samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter 

som genomförs och  är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet. 

Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterli-

gare vid behov. Beredningsgruppen träffar styrelsen 2 ggr/år. 
 

Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten) 
 

Budget i kr för 

hyra och drift 

2022 

-1 000 000 

2023 

-1 010 000 

2024 

-1 020 000 
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Sammanfattning av budget 2022 med inriktning tom 2024 
 

Samordningsförbundet Väst Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

 tkr tkr tkr 

Finansiell ram/bidrag från parterna 10 110 10 110 10 110 

Egna medel enligt prognos 1 nov  1 803  1 318 888  
Totalt 11 913 11 428 10 998 

    
Styrelsen exkl. löneservice -350 -300 -300 

    
Administration/kansli -1 460 -1 470 -1 485 

förbundschef, ekonomi-och löneservice    
och revision 
     
Strukturövergripande insatser -1 385 -1 280 -1 295 
Inkl. verksamhetsutvecklare 
 
Rehabvägledare  -4 500 -4 550 -4 600 
 
Utredningen  -1 900 -1 930 -1 950 

    
Lokaler och olika kringkostnader -1 000 -1 010 -1 020 

hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm    
    

    

Totalt budgeterat -10 595 -10 540 -10 850  
    

    
 
 

Uddevalla 2021-12-10 
 
 
För Samordningsförbundet Väst    
 
 
 
 
 

_________________________________  _____________________________________________ 

Kenneth Carlsson, ordförande  Anders Paulsson, vice ordförande 
Färgelanda kommun   Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
 
 

________________________________   ______________________________________________ 

Robert Yngve, ledamot    Anna Andersson, tjänstgörande ersättare 
VG-regionen    Försäkringskassan  
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BILAGA 1 

     

TIDSPLAN 2022 
 
Januari  
  
Februari               Revisorerna granskar förbundet 
 Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-

regionen senast 2 februari. 
  Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 12 februari  
 
Mars Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars  
 Styrelsen beslutar om årsredovisning 2021 

Medlemssamråd 
 Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsut-
drag skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. 
bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.  
 

April  
 
Maj Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som 

arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst  
   

Juni   
 
Juli   
 
Augusti  Delårsredovisning påbörjas  
 
September Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas  
 Förslag till insatser 2023 fastställs 
 
Oktober Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 2/10 in till resp. kommun, Västra 

Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och För-
säkringskassan 

 Verksamhetsplan 2023 påbörjas 
   
November  Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2023 
   
December Årsbokslut och årsberättelse 2022 påbörjas 
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RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland      (2021-10-12) 
  

Årsredovisning 2021 Datum Sändes till 

SUS- Deltagaruppgifter från alla aktiviteter, utfall för hela 2021 
SUS- Ekonomiskt utfall för hela 2021 

2022-02-12  1) 

2022-03-10 1) 
www.susam.se          
www.susam.se          
 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen (separat utskick) 
• Totala intäkter/omsättning 

• Årets resultat  

• Utgående eget kapital 

• Balansomslutning (sa tillgångar enligt balansräkning)  

• Antal anställda 

• Västra Götalandsregionens bidrag 2020 

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent  
 

2022-02-05 annika.b.andersson@vgregion.se  

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  
  

                                                

När beslut 
finns eller 

senast 
2022-03-31 

 

Respektive kommun(-er), i Göteborg även stadsdelsnämnderna  

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt annika.ek@vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli  

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se 
 

 

 
 
 

1) Försäkringskassan baserar nationella årsuppgifter för alla samordningsförbund på vad som registrerats i SUS vid dessa tidpunkter. 
 

*      Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.  
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker  konsolideringen av Samordningsförbundet i Cognos i mars och augusti.  

 

 

http://www.susam.se/
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RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland      (2021-10-12)  
 

DELÅRSRAPPORT   Datum Sändes till 
 

Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  
 
 
 
 
 
  

 

2022-10-02 
 
 
 
 
 

 
 

 

Respektive kommun(-er), i Göteborg även stadsdelsnämnderna  

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt annika.ek@vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli  

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se 
 
 

 
 
 

 
 

*   Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter.  
  Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
  För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  
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Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Samordningsförbundet Väst, lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 
 

§ 54 – 69  

Beslutande Kenneth Carlsson   Färgelanda kommun   

närvarande på plats: Robert Yngve   VG-regionen 

 Anna Andersson   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 

Närvarande ersättare Henrik Sundström   Uddevalla kommun 

på plats: 
   

Närvarande ordinarie/ Anders Paulsson   Arbetsförmedlingen 

Ersättare via Teams: Annica Erlandsson   VG-regionen 

 Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun 

 Ricard Söderberg   Lysekils kommun  

 Nils-Olof Bengtson   Sotenäs kommun  

 Pia Tysklind   Strömstads kommun  

  
    

Övriga deltagare: Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

Tid och plats för justering: 2021-12-14, Protokollet kommer att justeras digitalt 

 
Sekreterare:  ......................................................................................  

 Maria Hassing Karlander 

 

Ordförande:  ......................................................................................  

 Kenneth Carlsson 

 

Justerare:  ......................................................................................  

 Robert Yngve 

 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.sofvast.se 
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-12-14 – 2022-01-04 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  
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§ 54 Mötes öppnande  

Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 55 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 56 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick  

Styrelsen beslutar: 

att  fastställa dagordning enligt utskick  

§ 57 Styrelseprotokoll nr 3 – 2021-09-28 och styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07 

Inga synpunkter framkom.  

Förslag till beslut:   

att  lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 

§ 58  Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021 

Avvikelsen från budget är 1 047 101 kr. Avvikelsen från budget har ökat med 268 tkr från uppföljningen t o m 

augusti. Det beror först och främst på sjukskrivningar och VAB hos personalen och inställd Arenadag och att 

utvecklingen av lokal samverkan samt utbildning i BIP och Tjänstedesign är framflyttat till 2022. Prognosen 

för eget kapital vid årsskiftet är 1 803 348 kr. Enligt nationella rådets rekommendation bör förbundet vid 

årsskiftet ha 1 778 000 kr.   

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 59 Aktuell lägesrapport och statistik 

Inflödet är gott, 325 nya ansökningar t o m 1 december. Men trycket är hårt på personalen bl.a. pga. att 

deltagarna som kommer har mycket komplexa problem med stor ohälsa och står långt ifrån 

arbetsmarknaden och därmed behöver mycket stöd. Rehabvägledarna signalerar även att de har stora 

svårigheter med att få tag i deltagarnas handläggare hos myndigheterna och att frågeställningar blir 

”hängande” i väntan på återkoppling. Dessutom har det varit sjukskrivningar och en del VAB hos personalen. 
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Intresseanmälan är ute för två uppdrag som Rehabvägledare. Den ena pga. att vi föreslår utökning av 

Rehabvägledare from 2022, se under punkt 8 verksamhetsplan 2022.  I intresseanmälan har vi därför skrivit 

att ett av uppdragen ”är under förutsättning att erforderliga beslut fattas”. Det andra uppdraget är för att 

Rehabvägledaren i Strömstad och Tanum har fått nytt arbete i Tanums kommun.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.  

§ 60 Information om att samtliga parter har godkänt Melleruds kommuns medlemskap från 2022-   

01-01 och den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 

Samtliga parter har utan diskussion godkänt och välkomnat Melleruds kommun som medlem i Sof Väst och 

samtidigt godkänt den nya förbundsordningen. Den 15 december väljer Melleruds kommun en 

styrelseledamot/ersättare till styrelsen i Sof Väst.  

Styrelsen framför sitt tack till personalen i Sof Väst för snabb hantering av ärendet samt stort tack till 

samtliga medlemparter för snabb beslutshantering.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna informationen och välkomna Melleruds kommun till förbundet from årsskiftet.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och välkomna Melleruds kommun till förbundet from 

årsskiftet. 

§ 61 Verksamhetsplan med budget 2022 och verksamhetsinriktning t o m 2024. 

Enligt lagen om finansiell samordning och förbundsordningen ska det sammanträde vid vilket 

budgeten fastställs vara offentligt. Pga. risk för smittspridning vid öppet möte, så hade kungjorts att 

de som så önskade kunde anmäla sig och ha möjlighet att delta digitalt. Ingen hade anmält sig. 

Insatserna 2022 kommer bestå av 7 Rehabvägledare vilka är basen i verksamheten och utredningsenhet 

som består av 2,8 tjänster, 1,8 arbetsterapeuter och en utredare. Som stöd till insatserna och utveckling av 

verksamheten finns en tjänst som verksamhetsutvecklare. 

Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 bygger på beslut från tidigare i år om framtida verksamhetsinriktning.  

Där framgår bl a att Sof Väst tillsammans med angränsande Samordningsförbund ska undersöka 

möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga 

ESF projekt. Programförslag för kommande ESF-projekt är ännu inte beslutat hos regeringen och EU-

kommissionen. Utlysning bedöms ske i slutet av första halvåret 2022 och brukar ligga ute i par månader. 

Verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som har förts med angränsande 

Samordningsförbund. 

Verksamhetens mål har justerats och nya mål föreslås: 

35 % av deltagarna vid avslut ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion 

eller till studier. Målet är justerat från 40% till 35%. 
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25 % av deltagarna ska vid avslut ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. Målet är 

justerat från 30% till 25%. 

 

Inskrivningstiden för deltagare är justerade från att ha varit max 12 månader och 6 mån i genomsnitt till att 

nu bli max 18 månader och 9 månader i genomsnitt. Detta mot bakgrund av att deltagarna står längre ifrån 

arbetsmarknaden och behöver stöd under längre tid samt att alla deltagare numera får omedelbart stöd av 

Rehabvägledare. 

  

Nya mål kopplade till NNS indikatorarbete är att 75 % av deltagarna vid avslut ska uppleva att de har fått det 

stöd som är till nytta för dem.  

50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare.  

Nytt mål som föreslås är att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan 

har blivit bättre. 

Diskussioner förs om de förslagna målen och det framförs att ambitionsnivån och målsättningen inte bör 

ändras utan vara oförändrad när det gäller andel deltagare som avslutas till arbete/studier och för andelen 

deltagare i egen försörjning vid avslut.  Mötet anser också att mer dialog kring målarbetet bör ske och att det 

sker i samverkan med Beredningsgruppen enligt skrivning i verksamhetsplan.  

Förslag till beslut:    

att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 

med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 

egenförsörjning ska vara oförändrade.  

 

att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 

beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 

projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  

att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 

ESF projekt. 

att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 

ESF projekt krävs.  

Styrelsen beslutar 
att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 

med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 

egenförsörjning ska vara oförändrade.  

 

att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 

beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  
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att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 

projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  

att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 

ESF projekt. 

att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 

ESF projekt krävs.  

 
§ 62 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, har 

bifogats handlingarna till mötet och redovisas av verksamhetsutvecklaren.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.  

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 63 Val av ordförande 2022, beslut 

Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning 

och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli ordförande 2022 är VGR,s 

representant.  

Förslag till beslut:   
att  välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 

Styrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag och välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 

§ 64  Val av vice ordförande 2022, beslut 

Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande 

turordning och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli vice ordförande 

2022 är Uddevalla kommuns representant. 

Förslag till beslut:  
att  välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2022. 

Styrelsen beslutar 
att välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2021.  

 

§ 65 Jämställdhetsarbete  

Dialog utifrån föreläsningen på Förbundets dag den 28 sept om jämställdhet. Det framförs att förbundet  

jobbar bra idag men att ytterligare insatser bör kunna driva arbetet framåt. Alla steg som går att ta är viktiga.  

Förslag är att formulera mål för jämställdhetsarbetet och att styrelsen i högre grad kan efterfråga hur  

arbetet fortlöper.  
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§ 66 Information och reflektioner 

✓ Besök till kommunerna 

Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har under hösten besökt kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelserna i samtliga av förbundets kommuner. Det har varit uppskattat med det förändrade 

upplägget som inneburit mindre statistik och mer konkreta inslag och beskrivningar av faktiska ”case”. 

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med berörd Rehabvägledare besökt två folkhälsoråd för 

information och dialog om arbetet i kommunerna och om tänkbara gemensamma utvecklingsområden. Fler 

besök i folkhälsoråden planeras under 2022. 

✓ Ansvarsfrihet för 2020 

Styrelsen 2020 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga medlemmar.  

✓ NNS information från medlemsmötet den 2 december 

Ordförande rapporterar från NNS medlemsmöte. Det blir ingen höjning av serviceavgiften från 2 till 3 

promille. NNS styrelse fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation med uppdrag att 

göra en översyn över nuvarande arbetsordning och organisation till årsmötet 2022. I uppdraget ska ingå 

ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys för olika alternativ.  

✓ Utbildningar: Tjänstedesign och BIP 

2 dagars utbildning i tjänstedesign kommer att genomföras 18 och 19 januari. Samtlig personal som arbetar 

med uppdrag för Sof Väst kommer att delta. Inbjudan har även gått till parterna. 

Första ”Kick-off” för att arbeta enligt den danska BIP metoden, som har visat på vilka indikatorer som skapar 

progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex 

problematik, blir den 10 mars. Den inbjudan riktar sig till politiker och anställda i kommunerna Orust, Lysekil 

och Munkedal vilka har anmält intresse av att delta och till samtlig personal som arbetar i insatser 

finansierade av Sof Väst. 

✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 5 – 6 april 

Enligt beslut i styrelsen den 28 maj, ska så många som önskar från styrelsen, beredningsgruppen och 

personalen ha möjlighet att delta. Vi inväntar inbjudan med anmälning. Intresse för deltagande har anmälts 

från 9 styrelseledamöter, samt 2 som åker på något annat förbunds räkning, 10 representanter från 

beredningsgruppen och samtlig personal.  

Förslag till beslut:   

att  notera informationen  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen  

§ 67 Mötestider 2022 

Mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet och nästa styrelsemöte är: 

22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  

    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  
 

Förslag till beslut:   

att  notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 

medlemsdialog på em. Beslutar enligt lagt förslag 
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Styrelsen beslutar: 

att notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 

medlemsdialog på em. 

§ 68 Nya frågor 

Inga nya frågor var anmälda.   

§ 69 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte. Ordförande och vice ordförande tackade för förtroendet 2021.  

Ordförande tackade för gott samarbete under året och önskade alla ledamöter och all personal God jul. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2020-0511 

KS § 104 Årsredovisning 2021 samt beslut om 
ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021

2. att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för 
2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att direktionen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2021 
Tjänsteutlåtande årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Tolkförmedling Västs direktionsprotokoll 2022-03-25 
Förbundsordning 2021-01-01 
Internkontrollrapport 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 90 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021

2. att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

Beslutet skickas till 
Diariet

18



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-13  
   

 
   

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

 KS/2020-0511 

KSau § 90 Årsredovisning 2021 samt beslut om 
ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

2. att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för 
2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att direktionen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2021  
Tjänsteutlåtande årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Tolkförmedling Västs direktionsprotokoll 2022-03-25 
Förbundsordning 2021-01-01 
Internkontrollrapport 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 av ekonomichefen 

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

att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-04-04 Ärende: KS/2020-0511 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst 

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

att godkänna upprättad årsredovisning för 2021 

att bevilja direktionen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för 
2021. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att direktionen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2021  
Tjänsteutlåtande årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse sakkunnig revisor 2021 
Revisionsberättelse förtroendevald revisor 2021 
Tolkförmedling Västs direktionsprotokoll 2022-03-25 
Förbundsordning 2021-01-01 
Internkontrollrapport 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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 2022-04-04 Ärende: KS/2020-0511 
   

 

   

Beslutet skickas till 
Diariet



Från:                    "Kansli Tolkförmedlingväst" <kansli@tolkformedlingvast.se>
Skickat:               Mon, 4 Apr 2022 13:30:43 +0100
Till:                        "kommunstyrelsen@alingsas.se" 
<kommunstyrelsen@alingsas.se>;"kommunstyrelsen@bollebygd.se" 
<kommunstyrelsen@bollebygd.se>;"boras.stad@boras.se" 
<boras.stad@boras.se>;"kommun@dalsed.se" <kommun@dalsed.se>;"kommun@essunga.se" 
<kommun@essunga.se>;"kommunen@falkoping.se" 
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Hej, 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här Årsredovisning 2021. Bifogat finns även 
tjänsteutlåtande, internkontrollrapport, revisionsberättelse, de sakkunnigas bilaga till 

[VIKTIGT!] Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. 
Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att 
innehållet är säkert. 



revisionsberättelse, protokollsutdrag från direktionen samt den av medlemmarna beslutade 
förbundsordningen. 
 
Ärendet skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt 
beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). Direktionens representanter 
och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för kännedom. 
 
Hör av er om ni har några frågor.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Emma Davidsson
Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst
 
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se

 

 

http://www.tolkformedlingvast.se/
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

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

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

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

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

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
 



11 (36) 
 

Intern 

 
Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 

0

5

10

15

20

25

30

A
lb

an
sk

a

A
ra

b
is

ka

B
K

S

B
u

lg
ar

is
ka

En
ge

ls
ka

Es
tn

is
ka

Fi
n

sk
a

Fr
an

sk
a

G
eo

rg
is

ka

G
re

ki
sk

a

It
al

ie
n

sk
a

Ja
p

an
sk

a

K
an

to
n

es
is

ka

Li
ta

u
is

ka

M
ak

ed
o

n
sk

a

M
an

d
ar

in

M
o

n
go

lis
ka

N
ed

er
lä

n
d

sk
a

P
e

rs
is

ka

P
o

ls
ka

P
o

rt
u

gi
si

sk
a

R
u

m
än

sk
a

R
ys

ka

So
m

al
is

ka

So
ra

n
i

Sp
an

sk
a

Sw
ah

ili

Ti
gr

in
ja

Tj
e

ck
is

ka

Tu
rk

is
ka

Ty
sk

a

U
kr

ai
n

sk
a

U
n

ge
rs

ka

V
ie

tn
am

es
is

ka

Antal auktoriserade tolkar Antal sjukvårdsauktoriserade tolkar



12 (36) 
 

Intern 

”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

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

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

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

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

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

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

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Persiska 7%
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 

 
  



29 (36) 
 

Intern 

Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2021-0095 

KS § 105 Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5

2. att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta
utvecklingen av fastigheten.

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion där han yrkar att 
solpaneler installeras på Pilen 5. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden har uppgivit att i samband med att kommunen tog över 
fastigheten fanns ett behov att delar av taket behövde bytas på den äldre delen 
av fastigheten samt renovering av fasad och byte av fönster. Upphandling 
genomfördes för dessa arbeten under sommaren 2021 och i samband med det 
tog de in en option på att installera Solceller på taket. De valde utnyttja option 
som innebar installation av 148 solceller på Pilen 5. Installationen av solceller har 
genomförts och tagits i drift under vintern. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-13 § 91 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-22 § 21 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 9 
Motion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5

2. att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta
utvecklingen av fastigheten.

Beslutet skickas till 
Diariet

19



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-13  
   

 
   

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

 KS/2021-0095 

KSau § 91 Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5 

2. att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta 
utvecklingen av fastigheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion där han yrkar att 
solpaneler installeras på Pilen 5. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 9 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden. 

Tekniska nämnden har uppgivit att i samband med att kommunen tog över 
fastigheten fanns ett behov att delar av taket behövde bytas på den äldre delen 
av fastigheten samt renovering av fasad och byte av fönster. Upphandling 
genomfördes för dessa arbeten under sommaren 2021 och i samband med det 
tog de in en option på att installera Solceller på taket. De valde utnyttja option 
som innebar installation av 148 solceller på Pilen 5. Installationen av solceller har 
genomförts och tagits i drift under vintern. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-22 § 21 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 9 
Motion 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motion besvarad då solpaneler är installerade på Pilen 5 

att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta 
utvecklingen av fastigheten. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-22  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2021-0233 

TN § 21 Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Tekniska nämndens beslut 
att anse motion besvarad då solpaneler är installerad på Pilen 5 

att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 beaktas under den fortsatta 
utvecklingen av fastigheten. 

Beslutsmotivering 
I samband med kommunen tog över fastigheten fanns ett behov, att delar av 
taket behövde bytas på den äldre delen av fastigheten samt renovering av fasad 
och byte av fönster. 

Upphandling genomfördes för dessa arbeten under sommaren 2021 och i 
samband med det tog vi in en option på att installera Solceller på taket. Vi valde 
utnyttja option som innebar installation av 148 solceller på Pilen 5. 

Installationen av solceller har genomförts och tagits i drift under vintern. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion om att installera solceller 
på Pilen 5. 

När köpet av sjukhusfastigheten Pilen 5 genomfördes så finns ett behov av att se 
över och rusta upp elanläggningen i fastigheten, Enligt solkartan visar det sig att 
taket på Pilen 5 är mycket lämpligt för Solceller. Därför anser vi att kommunen i 
samband med upprustning bör ta tillvara på möjligheterna att installera solceller 
på taket av Pilen 5. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Motion 
Protokoll TNau 2021-04-19 § 49 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 9 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anse motion besvarad då solpaneler är installerad på Pilen 5. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar att möjligheterna till ytterligare solceller på Pilen 5 
beaktas under den fortsatta utvecklingen av fastigheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-22  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

Ordföranden ställer därefter proposition på om tekniska nämnden vill bifalla eller 
avslå Andreas Nikkinens tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden bifaller 
yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-01 Ärende: TN/2021-0233 
Administrativa avdelningen   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta 

att anse motion besvarad då solpaneler är installerad på Pilen 5 

Beslutsmotivering 
I samband med kommunen tog över fastigheten fanns ett behov, att delar av 
taket behövde bytas på den äldre delen av fastigheten samt renovering av fasad 
och byte av fönster. 

Upphandling genomfördes för dessa arbeten under sommaren 2021 och i 
samband med det tog vi in en option på att installera Solceller på taket. Vi valde 
utnyttja option som innebar installation av 148 solceller på Pilen 5. 

Installationen av solceller har genomförts och tagits i drift under vintern 

  

 

Samman fattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet har inkommit med en motion om att installera solceller 
på Pilen 5. 

När köpet av sjukhusfastigheten Pilen 5 genomfördes så finns ett behov av att se 
över och rusta upp elanläggningen i fastigheten, Enligt solkartan visar det sig att 
taket på Pilen 5 är mycket lämpligt för Solceller. Därför anser vi att kommunen i 
samband med upprustning bör ta tillvara på möjligheterna att installera solceller 
på taket av Pilen 5. 

 

 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
medför energisparning. 
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 2022-03-01 Ärende: TN/2021-0233 
   

 

   

Miljöperspektiv 
Innebär ett hållbarhetsperspektiv 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
Protokoll TNau 2021-04-19 § 49 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 9 
  
Roland Kindslätt 
förvaltningschef 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

 
 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bengt Bivrin, Mijlöpartiet 
Akten



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
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 2021-03-25  
   

 
   

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

 KS/2020-0557 

KF § 9 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

att motion 6 dras tillbaka och att det ärendet kan avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand 
(KD), KS/2020-0557 

2. Motion om säker skolväg Östergatan, KS/2020-0578 
3. Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från 

Liberalerna, KS/2020-0619 
4. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna, KS/2020-0620 
5. Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna, KS/2020-

0621 
6. Motion om toalettbyggnad vid Kärleksudden från Liberalerna, KS/2020-

0622 
7. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna, KS/2020-0623 
8. Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ, KS/2021-0086 
9. Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet, KS/2021-0095 
10. Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från 

Centerpartiet, KS/2021-0161 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionerna 1-2, 4, 6-7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning. 

att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) uppger att Liberalerna tar tillbaka motionen om 
toalettbyggnad vid Kärleksudden då de vet att det redan jobbas med detta på 
Tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Diariet



MOTION

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

SOLCELLER PÅ PILEN 5

För att nå målet om fossiloberoende före 2030 krävs en rad åtgärder, där 
övergång till förnyelsebar energi är en viktig del. Vi anser att kommunen bör 
installera solceller på fler kommunala fastigheter.

Köpet av sjukhusfastigheten (Pilen 5) har debatterats flitigt ur flera aspekter. 
Miljöpartiet har inte varit emot köpet utan främst ifrågasatt beslutsunderlagen (och 
brådskan). Vi motionerade redan 2011 om att kommunen borde köpa in fastigheten.

Nu är köpet genomfört och vi behöver gemensamt arbeta för att fastigheten kommer 
till användning på bäst möjliga vis. Vi kommer, om vi bereds möjlighet, att vara en 
konstruktiv part i detta arbete. Här kommer ett första inspel.

Det finns ett behov av att se över och rusta upp elanläggningen i fastigheten. Enligt 
Solkartan, en tjänst som visar hur mycket solenergi som landar på ett specifikt tak, är 
taket på Pilen 5 mycket lämplig för solceller. Vi anser därför att kommunen i 
samband med denna upprustning bör ta tillvara möjligheten att installera solceller på 
taket av Pilen 5.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att solpaneler installeras på Pilen 5.

Strömstad den 22 januari 2021

Bengt Bivrin
gruppledare
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2020-0442 

KS § 106 Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk 
överläggning om fördjupat gränssamarbete, i 
t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i
samnordisk anda bidra till fördjupad dialog
som motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får fäste

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutsmotivering 
Ett påbörjat initiativ med norska gränskommuner, inledningsvis Haldens 
kommune, har inletts som en följd av pandemiutbrottet och dess konsekvenser. 
Det påbörjade samarbetet omfattar en gemensam arbetsmarknads- och en 
näringslivsutvecklingsregion. Svinesundskommittén har tagit initiativ om att 
förstärka gränssamarbetet utifrån intentionen i motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om att Strömstad kommun bör 
ta initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i till 
exempel Svinesundskommittens regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad 
dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom" känslor i gränsområdet får fäste. 
Hon föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunledningen i Strömstad tar 
initiativ till gemensam norsk/svensk överläggning och dialog, i till exempel 
Svinesundskommittens regi, om fördjupat gränssamarbete och hur det 
gemensamt ska utvecklas framåt, trots att Covid-19 epidemin fortsatt pågår, för 
att motverka att negativa och mentala "dom och vi" känslor mellan svenskar och 
norrmän i gränsområdet får fäste. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-04 § 108 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutet skickas till 
Diariet

20



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-04  
   

 
   

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

 KS/2020-0442 

KSau § 108 Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk 
överläggning om fördjupat gränssamarbete, i 
t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i 
samnordisk anda bidra till fördjupad dialog 
som motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får fäste 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutsmotivering 
Ett påbörjat initiativ med norska gränskommuner, inledningsvis Haldens 
kommune, har inletts som en följd av pandemiutbrottet och dess konsekvenser. 
Det påbörjade samarbetet omfattar en gemensam arbetsmarknads- och en 
näringslivsutvecklingsregion. Svinesundskommittén har tagit initiativ om att 
förstärka gränssamarbetet utifrån intentionen i motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om att Strömstad kommun bör 
ta initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i till 
exempel Svinesundskommittens regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad 
dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom" känslor i gränsområdet får fäste. 
Hon föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunledningen i Strömstad tar 
initiativ till gemensam norsk/svensk överläggning och dialog, i till exempel 
Svinesundskommittens regi, om fördjupat gränssamarbete och hur det 
gemensamt ska utvecklas framåt, trots att Covid-19 epidemin fortsatt pågår, för 
att motverka att negativa och mentala "dom och vi" känslor mellan svenskar och 
norrmän i gränsområdet får fäste. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 av kommundirektören 

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

att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-04-25 Ärende: KS/2020-0442 
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 Kommunstyrelsen 

Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, 
för att i samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som 
motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i gränsområdet 
får fäste från Centerpartiet 

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

att bifalla motionen då det pågår ett arbete i motionens anda. 

Beslutsmotivering 
Ett påbörjat initiativ med norska gränskommuner, inledningsvis Haldens 
kommune, har inletts som en följd av pandemiutbrottet och dess konsekvenser. 
Det påbörjade samarbetet omfattar en gemensam arbetsmarknads- och en 
näringslivsutvecklingsregion. Svinesundskommittén har tagit initiativ om att 
förstärka gränssamarbetet utifrån intentionen i motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C) har inkommit med en motion om att Strömstad kommun bör 
ta initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i till 
exempel Svinesundskommittens regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad 
dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom" känslor i gränsområdet får fäste. 
Hon föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunledningen i Strömstad tar 
initiativ till gemensam norsk/svensk överläggning och dialog, i till exempel 
Svinesundskommittens regi, om fördjupat gränssamarbete och hur det 
gemensamt ska utvecklas framåt, trots att Covid-19 epidemin fortsatt pågår, för 
att motverka att negativa och mentala "dom och vi" känslor mellan svenskar och 
norrmän i gränsområdet får fäste. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 
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 2022-04-25 Ärende: KS/2020-0442 
   

 

   

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 113 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 av kommundirektören 
  

Mats Brocker 
kommundirektör 
0626-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Motionären 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-24  
   

 
   

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

 KS/2020-0429 

KF § 113 Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och 
dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet, 
KS/2020-0429 

2. Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat 
gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk 
anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-
dom"känslor i gränsområdet får fäste från Centerpartiet, KS/2020-0442 

3. Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin från Miljöpartiet, 
KS/2020-0480 

Beslutsunderlag 
Motionerna 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet



20200819 

Till 

Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -08- 1 '9 
0nr ... f;;[A.e-:?e::: i:t. i{ 
Handf.nr ...... ..... ................ .. 

Strömstad kommun bör ta initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i 

tex Svinesundskommittens regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som 

motverkar att negativa "vi-och-dom" känslor i gränsområdet får fäste. 

Coronatider världen över sätter tidigare sanningar på kant. Det nordiska samarbetet är inget 

undantag och därmed inte heller det svenska-norska gränssamarbetet, vid Svinesundsområde, som 

under många årtionden utvecklats och som imponerat och har studerats av omvärlden. 

I det offentligt organiserade gränssamarbetet, Svinesundskommitten, där Strömstad är medlem, står 

att läsa i stadgarna. 

"Svinesundskommittens mål är att arbeta för att utveckla gränsområdet Östfold -Väst ra Götaland till 
den mest livskraftiga skandinaviska gränsregionen. Kommitten ska aktivt arbeta med att se gränsen 
mellan Sverige och Norge som en möjlighet och inte som ett hinder. 
Kommitten skall samarbeta med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i gränsregionen 
baserad på historisk, kulturell och språklig samhörighet och gemensamt regionalt 
utvecklingsintresse." (från och med 2020 ingår Östfold i fylket Viken) 

Idag mitt i Covid-19 vardagen kan vi följa rapporter via norsk och svensk media, följa samtal 
människor emellan, lyssna på politiska "coronautspel" som tillsammans leder till allt annat än 
samhörighet grannar emellan. Det växer fram en "vi och dom" mentalitet både när arbetskamrater 
möts såväl som vid coronadiskussionen fikakompisar emellan. Detta bör leda till stor oro bland oss 
alla och borde vara en viktig och akut punkt på dagordningen hos styrande politiker i kommuner och 
regioner som är delaktiga i gränssamarbetet och satta att leda gränssamverkan och dess utveckling 
framåt. Företagare och näringsliv blöder och gör allt för att överleva i den tid där människors vardag 
och näringslivets förutsättningar omkullkastats på ett sätt som vi idag inte kan skönja slutet på. Dock 
är de mellanmänskliga relationerna över gränsen det som långsiktigt är avgörande för om det blir 
fördjupad samröre över gränser eller ej. Därför måste både politiska ledningar och 
gränsgemensamma samverkansorganisationer ta tag i sitt eget uppdrag att stärka förståelsen för 
varandra och inte låta tiden rinna iväg och tro att det uppstår något "gammalt normalt" igen. Utan 
tydliga och gemensamma uttalanden och ageranden, från lokala företrädare och från de valda 
politikerna i Svinesundskomittens område, som stärker "vi-känslan" och markerar det gemensamma 
ansvaret för gränssamverkan kommer negativa krafter få fotfäste som för alla parter, det offentliga 
såväl som det civila, kommer att ta lång tid att läka. Mentala konflikter "grannar" emellan påverkar 
samhällen, företagandet och sociala gemenskaper som är mycket svårare att arbeta bort än att finna 
vaccin gentemot Covid-19. 
Därför måste den lokala politiska ledningen tillsammans med Svinesundskommittens politiska 
företrädare aktivt och ärligt samtala om nuläget och föra dialog för hur det gemensamma 



gränssamarbetet går vidare mer fördjupat! Det är här lokalt som ansvaret för det arbetet finns. 
Samverkan över gränser måste vara starkare än ett virus som vi inte vet när det försvinner. Själva 
analysen om vilken regering som gjort rätt eller fel kommer att både diskuteras och hanteras under 
många år framöver och gränssamarbete måste agera utan att fastna i de nationella debatterna 
regeringar emellan. Om inte detta görs öppet och tydligt av politiska ledningar tillsammans kommer 
inte heller människors vardagsrelationer att bli så kallat normala. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad kommunfullmäktige besluta: 

-att kommunledningen i Strömstad tar initiativ till gemensam norsk/svensk överläggning och 
dialog, i tex Svinesundskommittens regi, om fördjupat gränssamarbete och hur det gemensamt ska 
utvecklas framåt, trots att Covid-19 epidemin fortsatt pågår, för att motverka att negativa och 
mentala "dom och vi" känslor mellan svenskar och norrmän i gränsområdet får fäste. 

~''Cit~ b 
Asa Torstensson ( C ) 1 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (7) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0257 

KS § 108 Redovisning av motioner 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt 
till  kommundirektören 
2020-12-09 att bereda 
motionen och komma 
med förslag senast 2021-
04-09

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

21



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (7) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
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KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 
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KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

Påväg till KSAU 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att 
bereda motionen 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören? 

KS/2021-0229 2021-04-07 
Motion om bilfritt på skolgatanfrån 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-04-29 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0265 2021-04-28 

Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-09 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 2021-08-18 
Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads kommun 
och klimatrapporten IPCC 2021 
från Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0484 2021-09-30 
Motion om central badplats från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från Liberalerna 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-11-
24 för yttrande 



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (7) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-01  
   

 
   

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

KS/2021-0574 2021-11-15 
Motion om att införa rättvisa 
schemasystem i kommunen från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS 2021-
12-16 för beredning 

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2021-0575 2021-11-15 
Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0600 2021-11-30 Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0605 2021-12-02 

Motion om att ett 
Trygghetsboende planeras och 
byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0606 2021-12-02 

Motion om 
förtroendemannautbildning med 
syfte att stärka i 
förtroendemannarollen och säkra 
demokratiska processer från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommunfullmäktiges 
presidie för beredning 
2021-12-16 

KS/2022-0096 2022-01-17 Motion om frukost i skolan från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0123 2022-01-27 Motion om bostadsförsörjningen i 
kommunen från Centerpartiet 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0130 2022-01-28 Motion om tryggare skola från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0131 2022-01-28 
Motion om att införa 
tvåpedagogssystem i Strömstads 
skolor från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0132 2022-01-28 
Motion om gratis mensskydd i 
Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0140 2022-02-01 Motion om Näringslivsstrategi 2032 
från Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2022-04-13 att 
bereda motionen 

KS/2022-0141 2022-02-01 
Motion om digital utbildning för 
äldre från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till SN för 
beredning 2022-03-24 
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KS/2022-0144 2022-02-02 
Motion om att undanröja 
planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Remitterad till MBN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0168 2022-02-17 
Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar 
från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0171 2022-02-21 
Motion om att energieffektivisera 
kommunens fastighetsbestånd från 
Moderaterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0196 2022-03-10 

Motion om att tillskapa 
grönområde/trädgård vid 
sjukhusfastigheten Pilen 5, med 
läge mot havet, från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0198 2022-03-11 Motion om solcellsparker i Skee 
från Vänsterpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0202 2022-03-14 
Motion om digitalisering av hamnar 
och parkeringsplatser från 
Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0253 2022-04-08 
Motion om solcellspark på 
Grandalen från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0254 2022-04-08 
Motion om strandpromenad från 
Röudden till Surbrunn från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0260 2022-04-13 
Motion om återbruka mera från 
Elisabeth Johansson och Åsa 
Torstensson, Centerpartiet 

  

  

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2018-0203 Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet – Beslut KF 
2022-03-24 att avslå motionen. 

KS/2018-0584 Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ – Beslut 
KF 2022-03-24 att avslå motionen. 

KS/2019-0290 Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre – 
Beslut KF 201-11-18 att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt 
särskilt boende ska möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre 
tas hänsyn till. 

KS/2020-0119 Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2022-03-24 att avslå motionen. 
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KS/2020-0120 Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ  – Beslut KF 2022-03-24 att bifalla attsatsen att kommunen i 
alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram könsuppdelad 
statistik. 

KS/2020-0140 Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0240 Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt initiativ  – Beslut KF 
2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0361 Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna – Beslut 
KF 2022-03-24 att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas 
i  kommande investeringsbudget. 

KS/2020-0372 Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från 
Liberalerna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0480 Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – 
Beslut KF 2022-03-24 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0518 Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0526 Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om 
att på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser från 
Arbetsförmedlingen för att möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2020-0621 Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna – 
Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0623 Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna – Beslut KF 
2022-03-24 att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är tagit i 
KF. 

KS/2021-0272 Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring 
av demokratin från Vänsterpartiet – Beslut KF att bifalla motionen och utreda 
lämplig form för dialogmöten med lokala företrädare i kommundelarna. 

KS/2021-0337 Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att 
anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 127 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av motioner 2022 

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

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

På väg till KSAU 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

På väg till KS? 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 



   2 (7) 

 2022-05-04 Ärende: KS/2022-0257 
   

 

   

Inväntar svar från 
kommundirektören 

KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

På väg till KS 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

Påväg till KSAU 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2021-04-21 att 
bereda motionen 



   3 (7) 

 2022-05-04 Ärende: KS/2022-0257 
   

 

   

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från 
kommundirektören? 

KS/2021-0229 2021-04-07 
Motion om bilfritt på skolgatanfrån 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-04-29 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0265 2021-04-28 

Motion om att etablera återbruk av 
byggmaterial i Strömstad från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-22 för 
beredning 

ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0391 2021-07-08 

Motion om försköning av 
strandpromenaden 
Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-09-09 för 
beredning 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0408 2021-08-18 
Motion om förmånscykel för 
anställda i Strömstads kommun 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0418 2021-08-19 

Motion om Strömstads kommun 
och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2021-
10-06 för beredning 

KS/2021-0484 2021-09-30 
Motion om central badplats från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och Strömstads 
Badanstalt 

KS/2021-0494 2021-10-05 

Motion om eget team till varje 
hemtjänsttagare samt 
anställningsvillkor från Liberalerna 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-11-
24 för yttrande 

KS/2021-0574 2021-11-15 
Motion om att införa rättvisa 
schemasystem i kommunen från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till KS 2021-12-
16 för beredning 

Inväntar svar från 
kommundirektören 
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KS/2021-0575 2021-11-15 
Motion om att återinföra 
serviceteamet från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0600 2021-11-30 Motion om hyrcyklar från 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0605 2021-12-02 

Motion om att ett 
Trygghetsboende planeras och 
byggs i centrala Strömstad från 
Liberalerna 

Remitterad till SN för 
beredning 2021-12-16 

KS/2021-0606 2021-12-02 

Motion om 
förtroendemannautbildning med 
syfte att stärka i 
förtroendemannarollen och säkra 
demokratiska processer från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommunfullmäktiges 
presidie för beredning 
2021-12-16 

KS/2022-0096 2022-01-17 Motion om frukost i skolan från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0123 2022-01-27 Motion om bostadsförsörjningen i 
kommunen från Centerpartiet 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0130 2022-01-28 Motion om tryggare skola från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0131 2022-01-28 
Motion om att införa 
tvåpedagogssystem i Strömstads 
skolor från Feministiskt Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0132 2022-01-28 
Motion om gratis mensskydd i 
Strömstads skolor från Feministiskt 
Initiativ 

Remitterad till BUN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0140 2022-02-01 Motion om Näringslivsstrategi 2032 
från Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

Uppdrag lagt till kommun-
direktören 2022-04-13 att 
bereda motionen 

KS/2022-0141 2022-02-01 
Motion om digital utbildning för 
äldre från Rose-Marie Fagerberg, 
Kristdemokraterna 

Remitterad till SN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0144 2022-02-02 
Motion om att undanröja 
planhinder för solceller från 
Miljöpartiet 

Remitterad till MBN för 
beredning 2022-03-24 
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KS/2022-0168 2022-02-17 
Motion om att möjliggöra för 
laddning av elbilar via lyktstolpar 
från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0171 2022-02-21 
Motion om att energieffektivisera 
kommunens fastighetsbestånd från 
Moderaterna 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0196 2022-03-10 

Motion om att tillskapa 
grönområde/trädgård vid 
sjukhusfastigheten Pilen 5, med 
läge mot havet, från Centerpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0198 2022-03-11 Motion om solcellsparker i Skee 
från Vänsterpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-03-24 

KS/2022-0202 2022-03-14 
Motion om digitalisering av hamnar 
och parkeringsplatser från 
Liberalerna 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0253 2022-04-08 
Motion om solcellspark på 
Grandalen från Bengt Bivrin, 
Miljöpartiet 

Remitterad till TN för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0254 2022-04-08 
Motion om strandpromenad från 
Röudden till Surbrunn från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till KS för 
beredning 2022-04-28 

KS/2022-0260 2022-04-13 
Motion om återbruka mera från 
Elisabeth Johansson och Åsa 
Torstensson, Centerpartiet 

 

 
Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 
KS/2018-0203 Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet – Beslut KF 
2022-03-24 att avslå motionen. 
 
KS/2018-0584 Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ – Beslut 
KF 2022-03-24 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0290 Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre – 
Beslut KF 201-11-18 att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt 
särskilt boende ska möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre 
tas hänsyn till. 

KS/2020-0119 Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2022-03-24 att avslå motionen. 
 
KS/2020-0120 Motion om jämställdhetsintegrering från Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ  – Beslut KF 2022-03-24 att bifalla attsatsen att kommunen i 
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alla fall där bakgrundsfakta i form av statistik behövs, tar fram könsuppdelad 
statistik. 
 
KS/2020-0140 Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen 
besvarad. 
 
KS/2020-0240 Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i 
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt initiativ  – Beslut KF 
2021-11-18 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0361 Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna – Beslut 
KF 2022-03-24 att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i  
kommande investeringsbudget. 
 
KS/2020-0372 Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från 
Liberalerna – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0480 Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – 
Beslut KF 2022-03-24 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0518 Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0526 Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att 
på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från 
Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0621 Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna – 
Beslut KF 2021-11-18 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2020-0623 Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna – Beslut KF 
2022-03-24 att anse motionen besvarad genom att beslut rörande Slipen är tagit i 
KF. 
 
KS/2021-0272 Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring 
av demokratin från Vänsterpartiet – Beslut KF att bifalla motionen och utreda 
lämplig form för dialogmöten med lokala företrädare i kommundelarna. 
 
KS/2021-0337 Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande 
Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet – Beslut KF 2021-12-16 att 
anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
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 2022-05-04 Ärende: KS/2022-0257 
   

 

   

  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0258 

KS § 109 Redovisning av medborgarförslagen 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2021-0180 2021-03-02 
Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0361 2021-06-18 

Medborgarförslag om att ge 
kommuninvånarna 
kontinuerlig information om 
förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0368 2021-06-22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

22
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KS/2021-0395 2021-07-09 
Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0545 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-
11-18 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2021-0621 2021-12-17 
Medborgarförslag om 
transporttjänst på Sydkoster 

Remitterad till 
Socialnämnden 2022-
02-24 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2022-0211 2022-03-16 

Medborgarförslag om att 
göra om området vid 
Myrängsvägen till en äng för 
att främja den biologiska 
mångfalden 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-03-24 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

  

Besvarade medborgarförslag efter senaste redovisningen 

KS/2020-0217 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd – 
Hällestrand, Tekniska nämnden beslutat anse motionen besvarad. Anmält vid KD 
2022-01-25. 

KS/2020-0407 Medborgarförslag om badbrygga vid Skateparken, Strömsvattnet, 
Tekniska nämnden beslutat att anse medborgarförslagen besvarade i den del av 
förslagen som avser att det anläggs en ny badbrygga i Strömsvattnet då 
förvaltningen ska bereda motionen från Miljöpartiet om central badplats samt att 
avslå medborgarförslagen i den del av förslagen som avser att badbryggan på 
Tången tas bort. Anmält vid KF 2021-12-14. 

KS/2020-0567 Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och 
ålderdomshemsmaten, Barn- och utbildningsnämnden beslutat att anse 
medborgarförslaget besvarat. Anmält vid KF 2021-11-18. 

KS/2021-0065 Medborgarförslag om discgolfbana , KF beslutat att bifalla 
medborgarförslaget. 

KS/2021-0359 Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att 
återinföra Ronden för resor till och från större sjukhus. Kommunstyrelsen beslutat 
att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält på KF 2021-12-16. 
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KS/2021-0362 Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i 
fastigheten Pilen 5. Kommunstyrelsens beslutat att anse medborgarförslaget 
besvarat. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0385 Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan. Tekniska 
nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0403 Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm. KF 
beslutat att avslå medborgarförslaget.  

KS/2021-0544 Medborgarförslag om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet. Socialnämnden beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

KS/2021-0563 Medborgarförslag om att kommunen ska behålla Crusellska och 
bygga om det till äldre-/mellanboende. Kommunstyrelsen beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-18 § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-05-04 Ärende: KS/2022-0258 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Redovisning av medborgarförslagen 2022 

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

att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2021-0180 2021-03-02 
Medborgarförslag om 
kontinuitetsskogsbruk 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2021-0361 2021-06-18 

Medborgarförslag om att ge 
kommuninvånarna 
kontinuerlig information om 
förvaltningen av 
sjukhusfastigheten Pilen 5 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 
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KS/2021-0368 2021-06-22 

Medborgarförslag om att 
skydda skog med höga 
naturvärden i Strömstads 
kommun 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0395 2021-07-09 
Medborgarförslag om 
farthinder på Karlsgatan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-09-09 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

KS/2021-0545 2021-11-02 

Medborgarförslag om att 
återinföra tjänsten 
Hemvaktmästaren 

Remitterad till 
Socialnämnden 2021-
11-18 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2021-0621 2021-12-17 
Medborgarförslag om 
transporttjänst på Sydkoster 

Remitterad till 
Socialnämnden 2022-
02-24 för beredning 
och beslut. 

Inväntar svar från SN 

KS/2022-0211 2022-03-16 

Medborgarförslag om att 
göra om området vid 
Myrängsvägen till en äng för 
att främja den biologiska 
mångfalden 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2022-03-24 för 
beredning och beslut 

Inväntar svar från TN 

 
Besvarade medborgarförslag efter senaste redovisningen 

KS/2020-0217 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd – 
Hällestrand, Tekniska nämnden beslutat anse motionen besvarad. Anmält vid KD 
2022-01-25. 

KS/2020-0407 Medborgarförslag om badbrygga vid Skateparken, Strömsvattnet, 
Tekniska nämnden beslutat att anse medborgarförslagen besvarade i den del av 
förslagen som avser att det anläggs en ny badbrygga i Strömsvattnet då 
förvaltningen ska bereda motionen från Miljöpartiet om central badplats samt att 
avslå medborgarförslagen i den del av förslagen som avser att badbryggan på 
Tången tas bort. Anmält vid KF 2021-12-14. 

KS/2020-0567 Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och 
ålderdomshemsmaten, Barn- och utbildningsnämnden beslutat att anse 
medborgarförslaget besvarat. Anmält vid KF 2021-11-18. 

KS/2021-0065 Medborgarförslag om discgolfbana , KF beslutat att bifalla 
medborgarförslaget. 
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KS/2021-0359 Medborgarförslag om att kommunen ska medverka till att 
återinföra Ronden för resor till och från större sjukhus. Kommunstyrelsen beslutat 
att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält på KF 2021-12-16. 

KS/2021-0362 Medborgarförslag om utökad jourverksamhet inom sjukvård i 
fastigheten Pilen 5. Kommunstyrelsens beslutat att anse medborgarförslaget 
besvarat. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0385 Medborgarförslag om en strand vid Tångenbryggan. Tekniska 
nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält på KF 2021-12-16 

KS/2021-0403 Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm. KF 
beslutat att avslå medborgarförslaget.  

KS/2021-0544 Medborgarförslag om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet. Socialnämnden beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

KS/2021-0563 Medborgarförslag om att kommunen ska behålla Crusellska och 
bygga om det till äldre-/mellanboende. Kommunstyrelsen beslutat avslå 
medborgarförslaget. Anmält på KF 2022-04-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

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

KS/2022-0301 

KS § 110 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2021-11-16. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2022-05-13. 

Redovisning 2022-05-13 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

23
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KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0189 
Planering av ny gymnastiksal i 
Skee 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 
 

KS/2020-0361 
Ny väg till Beatebergsgården 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0272 
Utredning om lämplig form 
för dialogmöten med lokala 
företrädare 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-25 § 139 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 
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 Kommunstyrelsen 

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2022 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2021-11-16. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2022-05-13. 
 
Redovisning 2022-05-13 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
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KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

. 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0474  
Övergripande strategi för att 
tillvarata solenergi i de 
aktuella områden, inklusive 
fastigheter, som 
kommunkoncernen råder 
över 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0562 
Koldioxidbudget 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2021-0189 
Planering av ny gymnastiksal i 
Skee 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 
 

KS/2020-0361 
Ny väg till Beatebergsgården 

Tekniska nämnden ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

KS/2021-0272 
Utredning om lämplig form 
för dialogmöten med lokala 
företrädare 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 av kommunsekreteraren 
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Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

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

  

Beslutet skickas till 
Diariet



Protokoll/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

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

KF §  Anmälningsärende

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 

1. Revisionens granskning av kommunens kompetensförsörjning, KS/2021-0635
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 Revisionsrapport 2022 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Maj 2022 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens arbete 
med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av arbetet med kompetensförsörjning.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden har säkerställt en delvis 
ändamålsenlig styrning och ledning inom kompetensförsörjningsarbetet. Kommunstyrelsen 
och socialnämnden har fastställt mål för kompetensförsörjning. Det finns även ett flertal 
styrdokument, riktlinjer och satsningar avseende kompetensförsörjningsarbetet.  

Däremot visar granskningen att det finns utvecklingsområden kopplat till tydlighet och 
förankring av centrala styrdokument. Kommunens personalpolicy har inte aktualiserats sedan 
den antogs 2016. I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen saknas 
ansvarsfördelning för de aktiviteter som listas. Kompetensförsörjningsplanen baseras på en 
analys av behov för 2019–2023, utifrån en oförändrad storlek på verksamheterna och 
personalomsättningen. Granskningen visar även att den kommunövergripande kompetens-
försörjningsplanen inte förankrats i socialförvaltningen. Socialförvaltningen har därtill inte 
arbetat fram någon kompetensförsörjningsplan utifrån den kommunövergripande.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden har tillsett ett gott stöd till 
verksamheterna i rekryteringsarbetet. HR-avdelningen är en central stödfunktion i arbetet och 
det finns ett antal rutiner för arbetet på plats. Det finns en bemanningscentral som stöttar 
socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och rapportering av arbetet med kompetensförsörjning. Dock 
framgår av granskningen att det inte sker någon systematiskt dokumenterad uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanen. Det sker inte heller rutinmässiga avslutningssamtal för att 
samla in underlag för utvecklingsarbete.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Stärka styrningen genom att säkerställa att centrala styrdokument är aktuella, tydliga 
och förankrade  

 Säkerställa att arbetet med kompetensförsörjning baseras på en analys av behov även 
på lång sikt  

 Stärka den övergripande uppföljningen av kompetensförsörjningsplan och orsaker till 
personalomsättning 
 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till socialnämnden:  

 Säkerställa att en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan färdigställs och utgör 
grund för det fortsatta arbetet  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetens-
utveckling. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för alla Sveriges kommuner, då 
den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav som ställs enligt lagstiftning.  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att det kommer ske stora 
pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster vilket gör att kommuner och 
regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Mot bakgrund av 
revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen bedömt det som väsentligt att 
granska kommunens styrning, ledning och uppföljning av det stödjande arbetet med 
kompetensförsörjning. Bakgrunden i sin helhet framgår av bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet med 
kompetensförsörjning. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:  

 Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
ledning avseende arbetet med kompetensförsörjning?  

o Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?  
o Är dessa mål och styrdokument implementerade i kommunstyrelsens och 

socialnämndens verksamhet?  
o Hur arbetar kommunstyrelsen och socialnämnden med att analysera det nuvarande 

och framtida behovet av olika kompetenser?  
 Har kommunstyrelsen och socialnämnden tillsett att verksamheterna ges ett 

ändamålsenligt stöd i sitt rekryteringsarbete? 
 Har kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

rapportering av arbetet med kompetensförsörjning?  
o Hur följs kommunstyrelsens insatser på området upp?  
o Vad visar uppföljningen? Kan effekt av insatserna påvisas?  

1.3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning 
utgörs av:  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 § och 6 § som reglerar nämnders och styrelsens 
ansvar 

 Kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente  
 Kommunens personalpolicy  
 Kommunfullmäktiges vision 2030 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2. 

1.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd 
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor samt till att avse 
kommunstyrelsens övergripande arbetsgivaransvar.  
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2. Styrning och stöd i kompetensförsörjningsarbetet 

2.1. Övergripande struktur för styrning av kompetensförsörjningsarbetet 
Kompetensförsörjning omfattar arbetet med att behålla, utveckla och rekrytera kompetens. I 
Strömstads kommun finns ett antal centrala styrdokument för kompetensförsörjningsarbetet 
vilka beskrivs i kommande två avsnitt, samt illustreras nedan i figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Illustration över kommunens centrala styrdokument avseende kompetensförsörjning.  

2.2. Kommunen har mål för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt 
I Strömstads kommun har kommunfullmäktige antagit en vision till år 2030 om attraktiv 

gränsregion och mötesplats, vilket omfattar kompetensförsörjning. Till visionen kopplas två 
långsiktiga mål och fyra etappmål som ska bidra till uppfyllandet av visionen. Ett etappmål 
kopplas till kompetensförsörjning och avser att kommunen ska vara attraktiv att bo, besöka 

och verka i. Av intervjuer framgår att kommunen förändrat strukturen på målarbetet ett par år 
tillbaka. Personalutskottets uppfattning är att målarbetet blivit tydligare och mer strukturerat 
efter att antal mål minskat och på ett tydligare sätt kopplats till kommunfullmäktiges vision. 

Kommunstyrelse och nämnder bryter ned kommunfullmäktiges vision i sina verksamhets-
planer. Kommunstyrelsen har i verksamhetsplan för 2022 prioriterat målet attraktivt att bo, 

besöka och verka i från vision 2030. En av aktiviteterna för att uppnå målet är att utveckla och 
marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsgivare. Av socialnämndens verksamhetsplan för 
2022 framgår prioritering av målet stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet. Till målet 
finns ett antal aktiviteter med koppling till kompetensförsörjning såsom att rekrytera nödvändig 
kompetens, vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal samt att säkerställa ett gott 
ledarskap. Socialnämndens presidium uppger i intervju att målarbetet uppfattas fungera bra 
med tydliga mål och styrtal som följs upp, även om pandemin haft viss negativ inverkan. 
Socialförvaltningen menar att arbetet utifrån målen inte kommit lika långt som förväntat 
eftersom förvaltningen under pandemin fokuserat på kärnverksamheten.  

2.3. Det finns flera centrala styrdokument men brister finns i aktualitet och förankring  
Kommunfullmäktige har en personalpolicy antagen 2016. Policyn anger kommunens över-
gripande målsättningar inom personalarbetet, kommunens värdegrund samt medarbetare och 
chefers ansvar. Policyn ska aktualitetsförklaras årligen, vilket inte skett sedan den antogs 
2016. Av intervjuer framgår att policyn används som grund för förhållningssättet i personal-
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arbetet i kommunen, men inte som något större stöd i arbetet med personalfrågor. 
Personalpolicyn delas ut till nyanställda vid introduktionstillfällen.  

Kommunen har även en kompetensförsörjningsplan från 2019 framtagen av HR-avdelningen. 
Syftet med planen är att vara en strukturerad handlingsplan med aktiviteter. Det finns inte 
någon ansvarsfördelning för de aktiviteter som listas. Aktiviteterna har enligt uppgift tagits fram 
utifrån en kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt1. Intervjuade 
lyfter dock ett behov av att arbeta mer långsiktigt för att kunna säkerställa framtida behov.  

Det framgår av planen att den gäller för samtliga förvaltningar och nivåer i kommunen, det vill 
säga på kommungemensam-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Enligt uppgift ska 
förvaltningarna arbeta fram egna planer utifrån den gemensamma. HR-avdelningen uppger i 
intervju att planen har tagits fram av HR-avdelningen i samverkan med kommundirektörens 
ledningsgrupp2. Förvaltningarna ska ha fått mallar för att arbeta fram förvaltningsspecifika 
kompetens-försörjningsplaner. Av intervju framgår att socialförvaltningen inte känner till den 
gemensamma planen, men att förvaltningen arbetar fram en egen plan. Socialförvaltningens 
plan har blivit fördröjd till följd av fokus på pandemin och kärnverksamheten.  

Kompetensförsörjningsplanen anger ett behov av att rekrytera cirka 485 personer under åren 
2019–2023, utifrån förväntade pensionsavgångar och personalomsättning. Prognosen utgår 
ifrån en oförändrad storlek på verksamheten samt att personalomsättningen förblir oförändrad. 
Det identifierade behovet har med andra ord inte baserats på olika scenarion för hur 
verksamheterna kommer att utvecklas. HR-avdelningen uppger att kommunen är medveten 
om prognosens avgränsningar och betonar utmaningen i att prognostisera framtida behov. Av 
statistik framgår att personalomsättningen utifrån pensionsavgångar och uppsägning på egen 
begäran har minskat mellan 2018 och 2020.  

Utöver ovan nämnda styrdokument finns ytterligare insatser och planer för kompetens-
försörjningsarbetet. Det pågår ett arbete med arbetsgivarvarumärket för att stärka bilden av 
kommunen som arbetsgivare. Därtill sker kompetenshöjande utbildningssatsningar på 
kommungemensam nivå som exempelvis ledarskapsutveckling. Inom socialförvaltningen finns 
en riktlinje för utbildningsstöd för att skapa förutsättningar för medarbetare att vidareutbilda 
sig. Socialförvaltningen har även en heltidsplan från 2018 med målet om heltid som norm.   

Digitalisering anses vara en möjlighet i arbetet med kompetensförsörjning, särskilt inom 
socialförvaltningen vars arbetsuppgifter kan komma att förändras i takt med digitaliseringen. 
Under intervju med HR-avdelningen uppges att digitaliseringsarbetet fortsatt kan utvecklas 
inom kommunen. Rekrytering av specialister lyfts som en möjlighet för att påskynda arbetet.  

Av intervjuer framgår att kommunen samarbetar med de närliggande kommunerna kring 
kompetensförsörjning. För socialförvaltningen finns dock en stor geografisk utmaning då den 
norska arbetsmarknaden är svår att konkurrera med. Intervjuade lyfter därmed ett behov av 
att ha ett nätverk med gränskommuner för att diskutera utmaningar och lösningar.  

 
1 Av intervjuer framgår att kort sikt avser en period om ett-två år och att lång sikt motsvarar fem-tio år. 
2 Ledningsgruppen består av kommundirektör, förvaltningschefer samt ekonomichef, HR-chef och 
kommunikatör. 
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2.4. Det finns ett centraliserat stöd till förvaltningarna i kompetensförsörjningsarbetet  
HR-avdelningen i Strömstads kommun är en central stödfunktion i kompetensförsörjnings-
arbetet. Inom HR-avdelningen finns HR-specialister som sedan 2016 ansvarar för stödet till 
var sin förvaltning. Kommunen har även en gemensam bemanningscentral som stöttar 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i arbetet med bemanning. Samtliga 
intervjuade uppger att den nuvarande organisationen med HR-specialister för respektive 
förvaltning fungerar väl och att förvaltningarna får ett bra grundläggande stöd. Däremot ser 
chefer fortsatt ett behov av ytterligare handfast stöd i arbetet med kompetensförsörjning, 
exempelvis i rekryteringsprocessen. Det finns en medvetenhet i kommunen kring detta. HR-
avdelningen menar dock att det inte finns tillräckligt med personal inom HR-avdelningen för att 
möta det behovet. Därtill lyfts att det varit utmanande för stödfunktionerna under pandemin 
med ett omfattande rekryterings- och bemanningsbehov.  

Inom kommunen finns flertalet rutiner, mallar och en chefshandbok till stöd i arbetet med 
kompetensförsörjning. Dessa finns att tillgå digitalt. Chefshandboken innefattar rutiner och 
riktlinjer för hela kompetensförsörjningsprocessen. Intervjuade uppger att handboken upplevs 
ge ett gott stöd, men att det ofta förekommer önskemål om ytterligare muntligt stöd.  

2.5. Vår bedömning  
Enligt reglemente är kommunstyrelsen anställningsmyndighet och ska särskilt verka och 
ansvarar för kompetensförsörjning och ledarförsörjning. Socialnämnden ansvarar enligt 
kommunallagen för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt aktuella föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden delvis säkerställt en ändamåls-
enlig styrning och ledning avseende arbetet med kompetensförsörjning. Vi bedömer att 
förankring och tydlighet kan utvecklas. Granskningen visar att kommunstyrelsen och 
socialnämnden fastställt mål för kompetensförsörjning som utgår ifrån kommunfullmäktiges 
vision 2030. Det finns ett flertal styrdokument, riktlinjer och satsningar avseende kompetens-
försörjningsarbetet. Däremot noteras att en del styrdokument är otydliga eller okända. 
Kommunens personalpolicy har inte aktualiserats sedan den antogs. Kompetensförsörjnings-
planen saknar ansvarsfördelning för de aktiviteter som listas och planen har inte förankrats 
inom socialförvaltningen. Socialförvaltningen har dessutom inte arbetat fram någon 
kompetensförsörjningsplan utifrån den kommunövergripande. Enligt uppgift pågår arbete med 
att ta fram en sådan, vilket vi ser positivt på. Vidare visar granskningen att HR-avdelningens 
analyser av behovet av kompetensförsörjning inte tar hänsyn till olika scenarion vad gäller 
verksamheternas förändrade storlek. Det finns därav en risk för ökad sårbarhet vid förändrade 
behov på lång sikt.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden i allt väsentligt tillsett att 
verksamheterna ges ett ändamålsenligt stöd i sitt rekryteringsarbete. Granskningen visar att 
HR-avdelningen ger ett i allt väsentligt tillräckligt stöd till verksamheterna och att det finns 
flertalet skriftliga rutiner som stöd för kommunens chefer i arbetet.  
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3. Uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet 

3.1. Kommunstyrelsens uppföljning av kompetensförsörjning avser främst mål 
Kommunstyrelsen erhåller årligen en övergripande uppföljning av kommunens personalarbete 
i personalredovisningen. Redovisningen omfattar statistik för personalvolym3, andel tillsvidare-
anställda4, sjukfrånvaro5 och antalet månadsanställda per förvaltning. Personalomsättning 
redovisas dock inte6. Inom kommunen sker även en årlig medarbetarenkät vars resultat 
rapporteras till kommunstyrelsen. Till enkäten kopplas en handlingsplan med åtgärder för varje 
förvaltning och verksamhet.  

Kommunstyrelsen följer även upp kompetensförsörjningsarbetet löpande utifrån sina mål. 
Uppföljning av mål sker tertialvis och personalnyckeltal följs upp vid delår och helår. I 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 framgår att målet attraktivt att bo, besöka 

och verka i bedöms vara delvis uppfyllt, med en positiv trend. Verksamhetsberättelsen visar 
resultat, analys och åtgärder utifrån genomförda insatser samt planerade insatser. 

Därtill sker återkommande rapportering mellan HR-avdelningen och personalutskottet samt 
kommunstyrelsen vid sammanträden. Under 2021 har kommunstyrelsen tagit del av 
information från HR-avdelning och socialnämnd avseende arbetet med arbetsgivarvarumärket 
och chefsutbildningar. 

Av granskningen framgår inte om det sker någon uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 
och dess aktiviteter. Av intervjuer framgår att planen följs upp inom HR-avdelningen och 
kommundirektörens ledningsgrupp men att uppföljningen inte dokumenteras. Som tidigare 
nämnt har inte heller någon aktualisering eller uppföljning skett av personalpolicyn.  

Det framgår att det inte finns rutiner för att alltid hålla avslutningssamtal med de medarbetare 
som väljer att sluta sin anställning. Avslutningssamtal sker utifrån behov. Det sker inte heller 
någon aggregerad uppföljning av de avslutningssamtal som hålls i kommunen.  

Kommunstyrelsen hade i sin internkontrollplan för 2021 inkluderat kompetensförsörjning som 
riskområde. Vid uppföljningen bedömdes riskområdet som omhändertaget utifrån de 
utbildningar och satsningar på bland annat arbetsgivarvarumärket som genomförts. Det 
framgår att arbetet behöver fortsätta, men att risken bedöms som hanterad.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen möten med nämnder som 
riskerar få en budget i obalans. Under 2021 mötte kommunstyrelsen socialnämnden vid fler 
än fyra tillfällen på grund av nämndens ekonomiska utmaningar. Under mötena diskuterades 
även kompetensförsörjning. Presidiet i socialnämnden påtalar att det finns otydligheter i hur 
frågor ska tas vidare efter sådana möten.  

 
3 Totalt antal anställda personer per år fördelade efter kön och totalt.  
4 Andelen tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön.  
5 Andelen sjukfrånvaro fördelad efter åldersgrupp, kön och totalt.  
6 I tidigare personalredovisningar från 2018 till 2020 redovisades även personalomsättning per 
förvaltning samt medellön per kön. 
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3.2. Socialnämnden följer löpande upp kompetensförsörjningsarbetet  
Även socialnämnden följer upp arbetet med kompetensförsörjning utifrån sina mål, vid delår 
och helår. Av verksamhetsberättelsen för 2021 framgår att målet stöd, omsorg och 

hemsjukvård av hög kvalitet bedöms vara delvis uppfyllt, med positiv trend. Socialnämnden 
och socialförvaltningen uppger att uppföljningsarbetet upplevs fungera väl utifrån tydliga mål 
och styrtal. Nämnden har enligt protokoll löpande tagit del av information avseende 
kompetensförsörjning från förvaltningschef och verksamhetschefer. Kompetensförsörjning 
diskuteras även löpande inom förvaltningens ledningsgrupper.  

Socialnämnden har enligt årsredovisning för 2021 arbetat med hållbara scheman och heltid 
som norm. Därtill har statsbidrag för äldreomsorgslyftet kunnat användas till betald 
vidareutbildning på arbetstid för cirka 20 medarbetare. Av intervjuer framgår att insatserna med 
heltidsresan och äldreomsorgslyftet visar resultat. Däremot påtalas att insatserna i viss mån 
pausades under pandemin då bemanningskraven förändrades.   

Socialnämnden har i sin interna kontrollplan för 2022 tagit med kompetensförsörjning som ett 
riskområde. Risken avser brist på högskoleutbildad personal samt omvårdnadspersonal. Av 
planen framgår att förvaltningsledningen ska kontrollera att nyrekryterade tillsvidareanställda 
har tillräcklig kompetens och utbildning samt kontrollera rutiner för introduktion. 

3.3. Vår bedömning  
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Nämnderna ska enligt kommunallagen ansvara för att se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och rapportering av arbetet med kompetensförsörjning. Vi bedömer 
däremot att uppföljningen kan utvecklas för att få en bättre översikt över arbetet som pågår 
och därigenom se behov som återfinns i flera verksamheter. Granskningen visar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden löpande tar del av uppföljning från respektive förvaltning 
avseende kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning har även inkluderats som riskområde 
i kommunstyrelsens respektive socialnämndens interna kontrollplan för 2021 respektive 2022. 
Däremot sker ingen systematisk, dokumenterad uppföljning av kompetensförsörjningsplanen. 
Det sker inte heller avslutningssamtal på ett systematiskt sätt för att identifiera 
utvecklingsområden i arbetet.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har kommunstyrelsen och social-
nämnden säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och ledning avseende arbetet 
med kompetensförsörjning?  

  

Delvis. Granskningen visar att det finns mål för 
kompetensförsörjning som genomsyrar verksamheten. 
Däremot finns styrdokument såsom personalpolicy som 
inte används i arbetet, och en kompetensförsörjnings-
plan som inte är känd. Inom socialförvaltningen har en 
kompetensförsörjningsplan ännu inte tagits fram utifrån 
den kommunövergripande planen från 2019. 
Kommunens kompetensförsörjningsplan baseras på en 
analys av behov för 2019–2023, utifrån en oförändrad 
storlek på verksamheterna och personal-omsättningen. 
Det påtalas finnas ett behov av mer långsiktighet i 
arbetet.  

 Har kommunstyrelsen och social-
nämnden tillsett att verksamheterna 
ges ett ändamålsenligt stöd i sitt 
rekryteringsarbete? 

Ja. Granskningen visar att HR-avdelningen är en 
central stödfunktion i arbetet samt att det finns ett antal 
rutiner för arbetet på plats. Det finns en bemannings-
central som stöttar socialförvaltningen samt barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

 Har kommunstyrelsen och social-
nämnden säkerställt en ändamålsenlig 
uppföljning och rapportering av arbetet 
med kompetensförsörjning?  

  

Ja. Granskningen visar att kommunstyrelsen och 
socialnämnden löpande erhåller uppföljning av arbetet 
med kompetensförsörjning. Uppföljningen utgår främst 
ifrån de mål som är fastställda men ingår även i arbetet 
med intern kontroll. Däremot sker ingen systematisk, 
dokumenterad uppföljning av kompetensförsörjnings-
planen inom förvaltningen eller till kommunstyrelsen. 
Det sker inte heller rutinmässiga avslutningssamtal för 
att samla in underlag för utvecklingsarbete.  

4.2. Slutsatser 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet med 
kompetensförsörjning. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 
grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen och socialnämnden i huvudsak har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning men att det finns 
utvecklingsområden. Granskningen visar att det finns en tydlig målstyrning för arbetet som 
även följs upp. Det finns även ett gott stöd för verksamheterna i arbetet med 
kompetensförsörjning. Däremot finns utvecklingsområden kopplad till tydlighet och förankring 
av centrala styrdokument såsom kompetensförsörjningsplanen som inte anger tydlig 
ansvarsfördelning och inte heller är förankrad.  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
KV

7Y
J-

D
1E

XJ
-H

XL
3N

-Q
K6

XI
-Y

Q
T4

T-
4Q

85
Z



 

11 
 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att: 

► Stärka styrningen genom att säkerställa att centrala styrdokument är aktuella, tydliga 
och förankrade 

► Säkerställa att arbetet med kompetensförsörjning baseras på en analys av behov även 
på lång sikt 

► Stärka den övergripande uppföljningen av kompetensförsörjningsplan och orsaker till 
personalomsättning  
 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 
► Säkerställa att en förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan färdigställs och utgör 

grund för det fortsatta arbetet  
 
 
Göteborg 25 maj 2022 
 
 
  
Tyra Andréason Lydia Andersson 
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB Ernst & Young AB 
 

Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetens-
utveckling. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för alla Sveriges kommuner, då 
den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav som ställs enligt lagstiftning. 
Strömstads kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2021 uppmärksammat 
kompetensförsörjningen som ett strategiskt område. Det finns en risk för bristande kontinuitet 
och kvalitet i verksamheten. Detta då det är en utmaning att rekrytera och behålla utbildad 
personal. Inom socialnämnden har verksamheten på grund av hög personalomsättning och 
hög arbetsbelastning inte kunnat genomföra uppföljningar av beslut i samtliga ärenden. Det 
sker även pensionsavgångar inom socialnämndens område. Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) gör bedömning att det kommer ske stora pensionsavgångar och ökad 
efterfrågan på välfärdstjänster vilket gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många 
nya medarbetare de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen behöver 
kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 
kompetens.  

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun är enligt reglementet anställningsmyndighet för 
stadens medarbetare och ansvarar för frågor avseende förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. I detta ingår ansvar för arbetsmiljöfrågor i stadens 
organisation. Det ingår även att besluta i övergripande personalpolitiska frågor som är av större 
principiell betydelse. Arbetsutskottet ska ha en samordnande och övergripande 
ledningsfunktion av hela det politiska arbetet och vara koordinator mellan styrelse, nämnder, 
kommunala bolag och beredningar inom styrelsens ansvarsområde. socialnämnden fullgör 
kommunens uppgifter inom arbets- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 

Att effektivt kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kräver medveten styrning. 
Detta ställer i sin tur krav på en genomtänkt strategi för effektiva och ändamålsenliga processer 
och rutiner för rekrytering och att anställningsvillkoren är konkurrenskraftiga. En strategisk 
kompetensförsörjning innebär att ha en överblick över den kompetens som finns i 
organisationen i syfte att planera för att täcka behoven av medarbetare på kort och lång sikt.  

Sveriges kommuner och regioner skriver i sin strategi för kompetensförsörjning inom bland 
annat socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård att antalet barn och äldre i befolkningen 
ökar kraftigt under de kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar samtidigt i 
lägre utsträckning, i vissa delar av landet minskar till och med antalet. Konkurrensen om 
arbetskraften på hela arbetsmarknaden väntas därför öka, vilket ställer högre krav på 
kommuners kompetensförsörjning. 

Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen bedömt det som 
väsentligt att granska kommunens styrning, ledning och uppföljning av det stödjande arbetet 
med kompetensförsörjning. I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder 
när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i 
denna granskning är bland annat risken för brister i styrning och uppföljning.  
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
 
Kommunallagen (2017:725) 
Kommunallagens 6 kap 1 § anger att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.  

Reglementen 
Kommunstyrelsen är enligt reglemente anställningsmyndighet, personalorgan och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ska även hantera frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt besluta i sådana frågor. Enligt 
reglemente ska kommunstyrelsen samordna kommunens personaladministration och särskilt 
verka för kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor.   

Socialnämnden ska enligt reglemente ansvara för kommunens arbets- och 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder samt arbetslivsenheten. Socialnämnden ska även 
löpande följa den allmänna samhällsutvecklingen och inom sin verksamhet ta de initiativ som 
behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.  

Vision 2030 
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun har i budget 2021 även antagit en vision för 2030. 
Kommunens vision är att till år 2030 vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. 
Till visionen har två långsiktiga och kommunövergripande mål antagits. Ett av målen är ett 
tillväxtmål där kommunen siktar mot att bli 15 000 invånare till 2030. Det andra målet är ett 
miljömål som anger att kommunen ska vara fossiloberoende till 2030. För att uppnå det 
långsiktiga målet tillsammans med tillväxtmålet och miljömålet framgår etappmål med 
kommunfullmäktiges tillhörande målbeskrivning. Respektive nämnd prioriterar vilket eller vilka 
av målen de ska bidra till. Nämndernas prioritering av målen ska följas av kompletterande 
målbeskrivningar om hur nämnden avser arbeta för att uppnå målet.  

Personalpolicy 
Kommunfullmäktige antog en personalpolicy 2016. Av policyn framgår en strategi för 
kompetensförsörjning där kompetensutveckling är central. Det finns en värdegrund som 
organisationen bygger på. Policyn innefattar även medarbetarens ansvar att till exempel vara 
drivande i den egna utvecklingen och ta initiativ att diskutera den individuella 
utvecklingsplanen med chef. Det ansvar som chefer och ledare har framgår även av 
personalpolicyn. Chefen ska exempelvis inspirera och uppmuntra till utveckling och 
nytänkande, skapa möjligheter och utrymme för lärande, kreativitet och ansvarstagande samt 
följa respektive medarbetares arbetsresultat.  
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Bilaga 3. Källförteckning 
 
Intervjuer 

 Kommunstyrelsens personalutskott, 2022-04-08 
 Socialnämnden, 2022-04-05 
 Socialchef, 2022-04-05 
 HR-avdelningen, 2022-04-05 

 
Dokumentation 

 Arbetsgivarvarumärket Strömstad 
 Chefshandbok 
 Heltidsplan  
 Internkontrollplan 2021 och 2022, 

Kommunstyrelsen och 
Socialnämnden  

 Kompetensförsörjningsplan  
 Medarbetarenkät och uppföljning  
 Mål och budget 2022  
 Personalpolicy  
 Plan för ledarutveckling  

 Protokoll från kommunstyrelsens 
och socialnämndens 
sammanträden 2021 och 2022  

 Rekryteringsrutin  
 Riktlinje för utbildningsstöd  
 Uppföljningsrapporter 2021, 

Kommunstyrelsen och 
Socialnämnden  

 Verksamhetsplan 2021 och 2022, 
Kommunstyrelsen och 
Socialnämnden  

 Vision 2030 
 Årsredovisning 2021 
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Ordförande har ordet  


Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 


”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 


Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 


engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  


Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 


Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 


 


Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 


kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 


om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 


erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 


frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 


gått fram. 


 


Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 


under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 


medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 


sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 


Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 


vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 


 


Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 


vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 


att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 


 


Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 


inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 


tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 


 


/ Kenneth Carlsson 


Färgelanda kommun 


Ordförande 2021 


 
 
 
 



http://www.nnsfinsam.se/
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AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   


FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  


KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    


RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  


AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     


KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  


SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
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1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 


ekonomiska utfallet för år 2021.  


Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 


 


Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 


Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 


Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 


Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 


kansli. 


 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 


Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 


rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 


insatser med personal från de samverkande parterna. 


Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 


för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 


kunskapsutbyte. 


 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 


hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 


Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 


Medlemsavgifter 2021 


Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  


Västra Götalandsregionen 25 % 


Kommunerna gemensamt 25 %   
 


2 379 996 kr 


    2 380 000 kr 
 


Uddevalla 


Orust 


Lysekil 


Strömstad 


Tanum 


Munkedal 


Sotenäs 


Färgelanda 
 


Totalt  


1 005 822 kr 


249 750 kr 


240 624 kr 


233 473 kr  


211 511 kr  


178 598 kr 


147 211 kr 


113 011 kr 
 


9 519 996 kr 


 


*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 


effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  


De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 


enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 


uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 


Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 


som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 


samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 


Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 


Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    


Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   


1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 


 2021 2020 2019 2018 2017 


Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 


9 519 995 9 357 996 
 


9 402 000 
 


9 387 996 
 


9 394 270 
 


Verksamhetens 
kostnader/utfall 


9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 


Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 


Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 


1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 


Antal anställda 0 0 0 0 0 
 


1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 


en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 


tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 


motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 


Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 


insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 


Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 


som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 


och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 


av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 


myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 


Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 


över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 


Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 


och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 


arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 


anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 


gällde utredningen.  
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Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 


inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 


hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 


vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 


av att ha kontakt med.   


Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 


under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 


insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 


tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 


orsaker. 


De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 


inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  


16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 


”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 


Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 


Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    


ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 


1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 


1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 


ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 


ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 


Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 


Arbetsförmedlingen.  
 


Styrelsens uppgift är att:  


• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 


• stödja samverkan mellan parterna. 


• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 


• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 


samlade ansvarsområden. 


• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 


• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 


• upprätta budget och årsredovisning. 
 


Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 


ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 


Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 


extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 


mötet deltog samtliga via Teams.  


Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 


ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  


Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 


uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 


ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 


Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-


förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 


Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  


Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 


 


  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 


 
  


Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 


   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 


Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 


Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 


 


 


 


Roger Wallentin (C) Tanum 


Karin Blomstrand (L) Munkedal 


Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 


Presidium  


Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 


och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 


Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 


kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 


Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -260 000 -189 424 70 576 
 


 


Revisorer för Sof Väst 2021 
 


Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 


Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 


Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 


Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 


styrelse och leder arbetet i förbundet. 


Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 


Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 


Beredningsgrupp  


Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 


förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 


Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 


Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 


av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 


kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 


bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 


kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 


verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 


till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 


Beredningsgruppens representanter 2021 


Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 


Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 


Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  


Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 


Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 


Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 


Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 


Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  


Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 


Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 


Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  


Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 


Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  


Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 


(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  


Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  


Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 


Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 


Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  


ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  


Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  


ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  


Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  


Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  


Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  


Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 


ekonomisk hushållning.  


Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 


utgångspunkt.  


God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 


och kostnadseffektivt.  


Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 


Ekonomiskt resultat 2021 


Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 


Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    


Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  


Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    


Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  


Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 


1 983 327 kr.  


Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 


Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 


budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 


mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 


mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 


Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 


2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 


Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 


Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 


deltagare till insatserna. 


Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 


Indikatorer (nnsfinsam.se) 


 
1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  


• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  


• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  


• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 


därutöver. 
 


2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  


Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  


gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 


 



http://www.nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 


insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 


resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  


Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 


försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 


anonyma. 
 


Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 


god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 


Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  


• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 


anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 


• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 


insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 


• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 


året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  


Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 


• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 


Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 


• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 


avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 


försörjning).  


21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 


(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 


• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      


ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 


33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 


eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 


• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 


tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 


föräldraledighet. 


• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 


• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 


efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 


flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 


• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 


myndigheterna. Resultatet blev 220.  


Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 


• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 


främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 


• Höstens Arenadag blev inställd. 


• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 


o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 


o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 


o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 


o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 


Uppföljning av insatserna 
 


Målgrupper 


Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 


åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 


riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 


målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 


insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  


Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 


syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 


att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  


Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 


Insatser 


Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 


insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 


behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 


begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 


tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 


 


Rehabvägledare  


Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 


arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 


arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 


Utredningen  


Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 


Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  


Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 


deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 


Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 


Uddevalla och lokalt i kommunerna.  


Verksamhetsutvecklare 


Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 


och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 


genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 


kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  
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Kunskapsutveckling i samverkan och information 


Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 


myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 


Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 


Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 


bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 


Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  


I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 


Rehabvägledare 


Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 


6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 


män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 


Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 


Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 


arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 


inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 


tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 


välfärdssystemet. 


Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 


AME/AMA/AMI i kommunerna.  


Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 


Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 


alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 


Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 


insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 


husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 


sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 


Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      


5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 


jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 


grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 


informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 


arbetsstationerna genomfördes individuellt.  


Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 


Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  


Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 


deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  


Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 


Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 


minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 


utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 


deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 


Verksamhetsutvecklare 


Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 


Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 


information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 


nätverksbyggande.   


Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  


Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 


förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 


som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 


lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  


Kunskapsutveckling i samverkan och information  


Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 


 


Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  


Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 


Samverkansutveckling 


Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 


Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 


tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 


främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 


Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  


Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 


påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 


Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 


samverkansteman, Arenadagar mm.  


Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 


styrelsen.  


 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 


samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 


medlemmarna/ägarna 


Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 


Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-


regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  


Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 


något händer i förbundet.  
 


Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 


ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 


Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 


Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 


Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 


Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 


Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 


Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 


arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 


arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 


i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 


rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 


NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 


insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 


utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 


i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  


 



http://www.sofvast.se/

http://www.samverkanvg.se/

http://www.jpinfonet.se/

http://www.nnsfinsam.se/
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 


Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 


 -1 031 000 -956 389 74 611 
 


Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 


 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 


Balanskravsresultat 2021 


 Balanskravsutredning 2021 2020 


    


 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 


    


- Samtliga realisationsvinster - - 


+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 


+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 


+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 


+/- 


Återföring av orealiserade vinster och förluster i 


värdepapper - - 


= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 224 903 -1 002 874 


- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 


+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 


= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 
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1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 


för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 


Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 


insatserna, speciellt i slutet av året.  


En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  


Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 


1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 


efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 


efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-


rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 


kunna verkställa under 2022.  


Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 


I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  


 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  


 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  


 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 


Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 


tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    


Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 


sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  


2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 


 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 


Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 


 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 


Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 


Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 


Ansvarsförbindelser  inga inga  


 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 


 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 


 


Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  


utfall-budget 
Utfall 2020 


Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 


Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 


9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 


Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 


Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 


 


Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  


 


6. Noter 
 


Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 


 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 


 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
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Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 


 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 


Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 


 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 


Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 


Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 


Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 


Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 


och förbundets ekonomiska ställning. 


(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 


myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………….. 
Peter Larsson  Anders Paulsson 
Ledamot   Ledamot 
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Till     


Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 


Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 


Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 


Färgelanda kommun 


Regionfullmäktige 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 
 


 


REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  


Samordningsförbundet Väst 


Organisationsnummer 222000–2030 


 


Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 


Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021. 


Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 


riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 


årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 


kontroll i verksamhet och räkenskaper.  


Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 


synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 


interna kontrollen är tillräcklig. 


Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 


förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 


revisorerna.  


 


Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 


verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 


samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 


upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 


och god redovisningssed.  


 


 


 


 







 


Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  


förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  


 


Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   


 


 


 


Uddevalla det datum som framgår av min underskrift. 


   


 


 


 


 


Krister Stensson      


Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna   


 


 


 


 


 


 


Bilagor: 


De sakkunnigas rapporter 
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 Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust § 15 
 


 


Tid och plats för justering: 2022-03-28, Protokollet justeras digitalt 


 
Sekreterare:  ......................................................................................  


 Gudrun Emilsdottir 


 


Ordförande:  ......................................................................................  


 Robert Yngve 


 


Justerare:  ......................................................................................  


 Henrik Sundström 
 
 


Anslag/Bevis 


Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 


Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast 
 


Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  


Protokollet är anslaget under tiden: 2022-03-28 – 2022-04-17 


Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  


Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 


Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  



http://www.samverkanvg.se/
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§ 1 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med 


via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny  i 


styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.  


§ 2 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 3 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick. 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.   


§ 4 Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10 


Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av 


förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till 


arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta 


vidare med målen.   


Förslag till beslut:   


att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 


rehabvägledarna 2015 – 2021   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 


rehabvägledarna 2015 – 2021   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 5 Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse 


I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som 


gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något 


lägre. 


Förslag till beslut:   


att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än 


framgick i december. 
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att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 


Styrelsen beslutar: 


att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre 


än framgick i december. 


att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 


§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021 


Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika 


kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets 


rekommendation om eget kapital. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 


2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måluppfyllelse samt statistik, hade 


skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 


förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  


Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets 


rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel. 


Överskottet ska användas i insatser 2022. 


I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 


män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i  statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 


personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.   


Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera 


än förra året.  


Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning 


och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin. 


Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu än gång att 


med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller 


studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.  


Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att 


det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har 


gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 


Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år. 


Förslag till beslut:   


att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 


och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 
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Styrelsen beslutar: 


att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 


och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 


§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor 


Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Granskningsrapporten är utan synpunkter. 


Förslag till beslut:   


att  beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 


årsredovisningar.  


Styrelsen beslutar: 


att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 


årsredovisningar.   


§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat 


Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella 


indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det. 


Förslag till beslut:  


att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna. 


att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 


Styrelsen beslutar: 


att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna 


att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 


§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund: 


I Finsamlagen 10 § står: 


Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet 


ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. 


Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, 


Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa 


lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 


Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022. 


För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte 


ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så 


många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för 


Samordningsförbundet Väst: 


Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom 


kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har 


närvaro- och yttranderätt. 
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Förslag till beslut:  


att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 


Väst 


att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 


praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  


Styrelsen beslutar: 


att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 


Väst 


att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 


praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  


§ 11  Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett 


samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på 


distans 


Förslag till beslut: 


att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 


på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 


samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 


att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 


ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 


Styrelsen beslutar: 


att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 


på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 


samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 


att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 


ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 


§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, 


utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars. 


Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är 


numera medlem i förbundet 


Förslag till beslut:   


att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 


väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 


ska gälla tills vidare. 


Styrelsen beslutar: 


att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 


väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 


ska gälla tills vidare. 


 







 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2022 


           222000–2030 Sida 6 av 9 


Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 


 


§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  


handlingarna till mötet.  


Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av 


lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad 


och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska 


resultatet, medel som är avsätta till rehabvägledaren används kanske inte under året.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 


Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.  


Nu har arbetet i stort återgått till det ”normala” eller ”nya normala”. Det innebär att visst hemarbete 


fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna 


pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.  


Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar. 


Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar 


den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum. 


Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.  


Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars.  


De har varit uppskattade. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  


§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: 


”Gränsgångare”, Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar 


Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan 


om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen 


i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen 


mellan myndigheter. 


Förslag till beslut:   
att  tacka Henrik Svedberg besöket och informationen  


att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-


projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 


till Sof Väst behov. 
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Styrelsen beslutar 
att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen 


att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-


projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 


till Sof Väst behov. 


§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning 


Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.  


Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra 


lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna. 


Förslag till beslut:   


att  beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planers så alla kan delta plats. 


Styrelsen beslutar: 


att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut. 


§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt 


Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när 


konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det 


splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på 


bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst. 


att  tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet 


kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 


Styrelsen beslutar: 


att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från 


förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och 


personal. 


§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00  


Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer 


inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits 


som berättar om Gränsgångare.  


Förslag till beslut:  


att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 


Dag 


Styrelsen beslutar: 


att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 


Dag  
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§ 19 NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda 


Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om 


NNS nya organisation.  Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått 


i referensgrupp i samband med förslaget.  


NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i 


dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslagit och samla in synpunkter.  


Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och 


synpunkter till henne.  


Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande 


tydlighet om budgeten, vad pengarna går till? 


Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.  


Förslag till beslut:  


att tacka Karin och Linda för informationen 


att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 


ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 


att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 


den 4 april och på NNS årsmöte  


Styrelsen beslutar: 


att tacka Karin och Linda för informationen 


att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 


ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 


att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 


den 4 april och på NNS årsmöte  


§ 20 Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden 


Förslag till beslut:  


att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 


kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 


KF eller KS i respektive kommun 


att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 


besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 


Styrelsen beslutar: 


att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 


kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  
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att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 


KF eller KS i respektive kommun 


att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 


besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 


§ 21 Mötestider 2022 


Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 


• 17 maj   8.30 – 17.00   Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats 


• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 


• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023 


Förslag till beslut:  


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


Styrelsen beslutar: 


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


§ 22 Nya frågor 


Inga nya frågor var anmälda. 


§ 23 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet 


som börjar kl. 13.00.  
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* Följande förkortningar kommer att användas i texten: 
Sof = Samordningsförbund 


AF = Arbetsförmedlingen 


FK = Försäkringskassan 


VG-regionen = Västra Götalandsregionen 


NNS = Nationellt nätverk för Samordningsförbund 


Styrelseledamöter = Både ordinarie ledamöter och ersättare 


RV = Rehabvägledare 


KAKA = Kombinerad aktivitetsbaserad kartläggning av arbetsförmåga 


AMA = Arbetsmarknadsavdelning, AME = Arbetsmarknadsenhet, AMI = Arbetsmarknad och integration  


SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom Rehabi-


literingsområdet 
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Om förbundet  


Organisation  


Samordningsförbundet Väst är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-


san, Västra Götalandsregion samt kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 


Strömstad, Tanum och Uddevalla som medlemmar. 


Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 


Historik 


Samordningsförbundet Väst bildas den 1 januari 2015 vid en sammanslagning av Samordningsförbundet 


Norra Bohuslän (bildat 1 april 2006) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (bildat 16 


oktober 2008). Samordningsförbundet Väst utvidgas den 1 januari 2022 med Melleruds kommun. 


Förbundets säte är i Tanum. 


Lagrum 


Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 


(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är 


att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna ge-


mensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv 


resursanvändning.   


Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 


(1991:900) i tillämpliga delar. 


Förbundets ändamål 


Inom det geografiska området för kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, 


Orust, Färgelanda och Mellerud svarar Samordningsförbundet för finansiell samordning inom rehabilite-


ringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 


Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att skapa 


förutsättningar för individer att få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  


Samordningsförbundets målgrupp är personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  


Samordningsförbundet ska erbjuda gemensamma insatser som kan möta behoven hos målgruppen och 


skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.  


Samordningsförbundets ska bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som 


är hållbara över tid.  


Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmän-


nen, ge kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare 


som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  


Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.  


Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka diskrimine-


ring kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 


sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 
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Uppdrag 


De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Samordnings-


förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen för-


sörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 


Finansiering/Medlemsavgifter 2022 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    5 055 000 kr  


Västra Götalandsregionen 25 % 2 527 500 kr 


Kommunerna gemensamt 25 % = 2 527 500 kr * 


Uddevalla 


Orust 


Lysekil 


Strömstad 


Tanum 


Munkedal 


Mellerud 


Sotenäs 


Färgelanda 
 


Totalt  


 


1 005 822 kr 


249 750 kr 


240 624 kr 


233 473 kr 


211 511 kr 


178 598 kr 


153 888 kr 


147 211 kr 


113 011 kr 
 


  10 110 000 kr 


*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  


 


Definition av begrepp  


Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares kontakter med 


varandra.  


Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma insatser och 


resurser.  


Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns hos parterna 


gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. 


Vision: 


I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt 


sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  


De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde 


ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen för-


sörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 


Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myn-


digheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga 


broar mellan myndigheterna. 


Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbundet 


får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    


Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   
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Synsätt  


Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet och öka inan-


förskapet.  


I allt arbete hos Sof Väst tas hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering, faktorer som kan 


inverka på en människas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Den finansiella samordningen inne-


bär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar 


utifrån individens behov.  


Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen försörjning och bli en del av samhället. 


All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga. 


Individens aktiva medverkan eftersträvas. 


Syftet 


Är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin 


funktions- och arbetsförmåga vilket innebär: 


Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets 


samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad 


livskvalitet. 


Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. För-


väntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering. 
 


Övergripande mål 


• Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamheter 


• Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av 


dessa 


• Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa 


• Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet  


• Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen 


och kostnadseffektiva för samhället, implementeras hos parterna 


• Sof ska stödja kompetensutveckling hos medarbetarna med utbildningsinsatser till styrelse, bered-


ningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan 


• Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld 
 


Viljeinriktning 2022 – 2024 


• ökad samordning, samverkan och samarbete genom förbättrad styrning, struktur och samsyn 


• kunna erbjuda flera av insatserna lokalt i kommunerna och eller individuellt och vid behov med 


hjälp av tolk (tolk bekostas alltid av anvisande myndighet) 


• stödja och utveckla lokal samverkan 


• verka för att välbeprövade metoder och modeller används i alla insatser 


• kunskapsutveckling mellan parterna, Arenadagar och andra samverkans-/samarbetsforum 


• stödja metodutveckling både i förbundets insatser och hos medlemsparterna  
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God ekonomisk hushållning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §. Där hänvisas till 


kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning. Förbundet följer även Lagen för 


kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Förvaltningsberättelsen ska inkludera en avstämning av mål 


och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla insatser som förbundet bedriver eller avser 


att bedriva ska ha målgruppens bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela för-


bundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.  


Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 


Beskrivning av insatserna  
Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet Väst finansiera, är personer i åldern 16 


– 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och in-


nebörden av begreppet, förutsättningar för arbete ska poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha fy-


siska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet 


och mångfald. 


Bland aktuella deltagare prioriteras de som bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna och först och främst 
personer upp till 29 år. 


Samordningsförbundet stödjer också aktivt strukturövergripande insatser som syftar till att skapa förutsätt-


ningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för att de ska få bättre kunskap och för-


ståelse för varandras uppdrag. Det handlar om kompetens- och metodutveckling, kunskapsutbyte och in-


formation. 


Verksamhetsutveckling 2022 – 2024  


Sof Väst ska bidra till utveckling av den lokala samverkan.  


Förbundet ska under 2022 påbörja arbete med att se över verksamheten utifrån uppdrag och organisering. 


Detta ska genomföras i dialog med beredningsgruppen.  


Sof Väst ska vara drivande och delaktig i arbetet med att arbeta enligt BIP forskningen. Förbundet kommer i 


samarbete med intresserade kommuner genomföra och finansiera utbildningar i BIP och verka för att 


sprida kunskap om arbetet. 


Sof Väst ska tillsammans med angränsande Samordningsförbund undersöka möjligheterna att stärka för-


bundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga ESF projekt. 


Sof Väst ska fortsätta arbetet med att upptäcka våld genom att systematiskt ställa frågor till alla deltagare 


om våld. 


Sof Väst ska erbjuda utbildning i Tjänstedesign i syfte att sätta användarens och deltagarens behov i cent-


rum. På detta sätt kan de insatser som erbjuds bättre möta de behov som finns samt fånga upp både an-


vändarens och utförarens perspektiv på verksamheten.  


Målen för verksamheten ska ses över och konkretiseras. 


Arbetsmodell 


Alla insatser ska präglas av hög kvalité vilket innebär att all personal ska ha rätt kompetens för uppdragen.  


Storleken på grupperna ska inte vara större än att alla deltagare kan erbjudas det stöd de behöver och in-


satserna ska grundas på väl beprövade eller evidensbaserade metoder och modeller. 
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Ansökan om stöd i samverkande rehabilitering hos Sof Väst sker antingen via handläggare i någon av de i 


Samordningsförbundet ingående myndigheterna eller av enskild deltagare som på eget initiativ ansöker om  


stöd. Ansökan ställs till förbundet och hanteras sedan av en ”mottagningsgrupp” som går igenom ansökan 


och föreslår lämplig insats och process. Samtliga ansökningar bedöms utifrån bestämda kriterier och en 


bedömning där den som bäst kan tillgodogöra sig insatsen prioriteras. Alla deltagare får vid start en kon-


taktperson, en rehabvägledare, vilken fungerar som sammanhållande länk under inskrivningstiden hos Sof 


Väst. Alla deltagarinsatser ska före start kunna föregås av ett kartläggningssamtal med aktuell deltagare 


och ansvarig handläggare där deltagarens process hos Sof Väst tydliggörs. Vid avslut genomförs ett uppfölj-


ningsmöte /nätverksmöte och en skriftlig slutrapport överlämnas till deltagaren och ansvarig handläggare 


hos aktuell myndighet.  


Samtlig personal är utbildade i 7Tjugo som bygger på empowementpedagogik som är ett arbetssätt, ett 


förhållningssätt och ett konkret arbetsmaterial. Utredningar genomförs med AWP, AWC, WRI, WEIS och 


Vägvisaren/intresse- och egenskapstest för yrkesvägledning mm. Samtlig personal har genomgått grundut-


bildning om våld och alla deltagare får svara på frågor om de varit utsatta för våld av något slag.  


Verksamhetens mål och uppföljning 
Målsättning för de individinriktade insatserna är att 350 nya deltagare ska kunna erbjudas stöd hos Sof 


Väst under 2022. 


Målet är att: 


40 % av deltagarna vid avslut hos RV ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan sub-


version eller till studier. 


30 % av deltagarna ska vid avslut hos RV ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning.  


75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem, gäller både hos 


RV och i 4 veckors utredningen. 


50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera, gäller både hos RV och i 4 


veckors utredningen. 


Inskivningstiden hos RV ska vara max 18 månader och i genomsnitt 9 månader. 


Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare (flera medarbetare 


deltar ofta vid mera än ett tillfälle, men räknas bara en gång).  


60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande besöker kommunernas fullmäktige eller kommunstyrel-


ser varje år för information och dialog. 


Förbundet ska regelbundet ge ut Nyhetsbrev, minst 3 ggr/år, ha en hemsida samt ha en facebooksida med 


aktuell information.   


Verksamhetsuppföljning, sker i statens system för uppföljning – SUS.  För deltagarna hos RV genomförs 


även uppföljning 6 månader och 2 år efter avslut. Pinnstatistik förs över vilka myndigheter som ansöker om 


insatser för deltagare.   


Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer, där mäts deltagar-


nas, personalens, samarbets- och samverkansparternas samt styrelsens uppfattning av verksamheten.                                         


Medlemmarna får verksamhetsredovisning med statistik och ekonomisk uppföljning vid två tillfällen per år, 


delårsredovisning januari – augusti och årsredovisning.                                                                       


Styrelsen får en uppföljning vid varje ordinarie styrelsemöte eller minst 4 ggr/år.           
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Individinriktade insatser 
Två individinriktade insatser, rehabvägledare och utredning, där rehabvägledarna är basen i verksamheten. 
 


Budget i kr för 


individ- 


Inriktade insatser 


2022 


-6 400 000 


2023 


-6 480 000 


2024 


-6 550 000 


Rehabvägledare (7,0 tjänster) 


De arbetar lokalt i förbundets samtliga kommuner. De arbetar, med kartläggning, motiverande och vägle-


dande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik.  


De utgår ifrån deltagarnas egna styrkor och ger dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. 


Rehabvägledarna samarbetar med kommunernas ordinarie verksamheter, AME/AMA/AMI samt grupp- och 


/eller öppna ”för-rehab” insatser, för deltagare från samtliga av förbundets medlemmar som länge varit 


utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 


Utredningen (2,8 tjänster, därav 1,8 arbetsterapeuter och 1,0 utredare) 


Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  


Utredning pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka med placering i Uddevalla och har deltagare från hela området. 


Målet är minst 12 deltagare/grupp. Grupperna kan utlokaliseras till kommunerna efter behov, önskemål 


och förutsättningar.  


KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga), pågår i 3 - 10 dagar med mindre antal 


deltagare/grupp. KAKA genomförs i Uddevalla och kan även efter behov erbjudas lokalt i samtliga kommuner. 


Individuella utredningar, för deltagare där förutsättningar saknas för utredningen i grupp kan genomföras 


lokalt i samtliga kommuner, ex. där det finns behov av tolk. 


När utredningarna utlokaliseras till kommunerna är det i samarbete och samråd med aktuell kommun. För-


utsättningen är att kommunerna kan ordna med lokaler mm som behövs för att genomföra utredningarna. 


De som arbetar i utredningen kan även medverka och vara behjälpliga vid uppbyggnad av arbetsförmågeut-


redningar lokalt i de kommuner som så önskar. 


Strukturövergripande insatser 
Strukturövergripande insatser är att stimulera kunskaps- och metodutveckling och erfarenhetsutbyte mel-


lan de samverkande parterna och dess personal. Exempel är utbildningar och andra samverkansaktiviteter. 


Det ska genomföras med Arenadagar, Förbundets Dag, utbildning i Tjänstedesign och BIP, mm. 


Arbeta med information och kommunikation om, och inom, förbundet samt med lokalt och regionalt 


nätverksbyggande inkl. samarbete och samverkan med andra samordnigsförbund.  


Detta genomförs bl.a. med ”öppet hus”, deltagande på nationella Finsamkonferensen och deltagande i 


olika nätverk med andra Samordningsförbund. 


Verksamhetsutvecklaren (1,0 tjänst) fungerar som stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska 


stimulera metod- och verksamhetsutveckling samt stödja samverkansutveckling lokalt i kommunerna. 


Medverkar vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för genomförande av dessa insatser.  


I uppdraget ingår också att arbeta med information och kommunikation samt lokalt och regionalt 
nätverksbyggande tillsammans med övrig personal. Verksamhetsutvecklaren arbetar med att verkställa 
mycket av det som ingår i samverkans-/kunskaps- och metodutveckling. 
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Sof Väst har en egen hemsida www.sofvast.se och en gemensam hemsidan tillsammans med övriga för-
bund i VG-regionen www.samverkanvg.se 


Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för Sam-


ordningsförbund se www.nnsfinsam.se  


Karin Blomstrand Sof Väst representant från Munkedal ingår i styrelsen för NNS. 


Dataskyddsombud för förbundet tom 2022-05-31 är JP-infonet www.jpinfonet.se  och efter det skrivs avtal 


med Uddevalla kommun. 


Budget i kr för 
struktur övergri-
pande insatser 
inkl. verksamhets-
utvecklare. 


2022 
-1 385 000 


2023 
-1 280 000 


2024 
-1 295 000 


Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter, en från varje part 


och elva ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantag är kommunerna där varje kommun utan ordi-


narie ledamot representeras av en ersättare.  


Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 


Styrelsens ledamöter utses av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsför-


medlingen. 


Styrelseledamöterna sitter på ett personligt mandat och inte som representanter för sin myndighet eller för 


sitt politiska parti. 


Styrelsens uppgift är att:  


• besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet 


• stödja samverkan mellan parterna 


• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas 


• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas sam-


lade ansvarsområden 


• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 


• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas 


• upprätta budget och årsredovisning 


Budget i kr för 


styrelsen  


2022 


-350 000 


2023 


-300 000 


2024 


-300 000 
 


Kansli (förbundschef och övrig administration) 


Förbundschef (1,0 tjänst) är föredragande i förbundets styrelse, leder arbetet i förbundet och deltar i flera 


nätverk tillsammans med andra samordningsförbund och med de samverkande parterna. 
 


 


Övrig administration är administratör på 75 %, ekonomi- och löneservice och revision. 
 


Budget i kr för 


kansliet 


2022 


-1 460 000 


2023 


-1 470 000 


2024 


-1 480 000 
 



http://www.sofvast.se/

http://www.samverkanvg.se/

http://www.nnsfinsam.se/

http://www.jpinfonet.se/
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Beredningsgrupp  
Sof Västs beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från 


förbundets medlemmar. 


Två från Arbetsförmedlingen, två från Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare, en från 


psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra 


ett stöd för förbundschefen, bidra med kompetens och verka för att den finansiella samordningen utvecklas 


samt att ha en kvalitetssäkrande roll. Beredningsgruppen har stor påverkan på vilka insatser och aktiviteter 


som genomförs och  är styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet. 


Beredningsgruppen sammanträder minst 4 ggr/år, medverkar vid Arenadagar, Förbundets Dag och ytterli-


gare vid behov. Beredningsgruppen träffar styrelsen 2 ggr/år. 
 


Driftkostnader, hyra, städ, el, förbrukningsartiklar mm (gäller hela verksamheten) 
 


Budget i kr för 


hyra och drift 


2022 


-1 000 000 


2023 


-1 010 000 


2024 


-1 020 000 
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Sammanfattning av budget 2022 med inriktning tom 2024 
 


Samordningsförbundet Väst Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 


 tkr tkr tkr 


Finansiell ram/bidrag från parterna 10 110 10 110 10 110 


Egna medel enligt prognos 1 nov  1 803  1 318 888  
Totalt 11 913 11 428 10 998 


    
Styrelsen exkl. löneservice -350 -300 -300 


    
Administration/kansli -1 460 -1 470 -1 485 


förbundschef, ekonomi-och löneservice    
och revision 
     
Strukturövergripande insatser -1 385 -1 280 -1 295 
Inkl. verksamhetsutvecklare 
 
Rehabvägledare  -4 500 -4 550 -4 600 
 
Utredningen  -1 900 -1 930 -1 950 


    
Lokaler och olika kringkostnader -1 000 -1 010 -1 020 


hyra, el, städ, förbrukningsartiklar mm    
    


    


Totalt budgeterat -10 595 -10 540 -10 850  
    


    
 
 


Uddevalla 2021-12-10 
 
 
För Samordningsförbundet Väst    
 
 
 
 
 


_________________________________  _____________________________________________ 


Kenneth Carlsson, ordförande  Anders Paulsson, vice ordförande 
Färgelanda kommun   Arbetsförmedlingen 
 
 
 
 
 
 


________________________________   ______________________________________________ 


Robert Yngve, ledamot    Anna Andersson, tjänstgörande ersättare 
VG-regionen    Försäkringskassan  
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BILAGA 1 


     


TIDSPLAN 2022 
 
Januari  
  
Februari               Revisorerna granskar förbundet 
 Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)skickas in till VG-


regionen senast 2 februari. 
  Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (verksamhet) 12 februari  
 
Mars Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS (ekonomi) 10 mars  
 Styrelsen beslutar om årsredovisning 2021 


Medlemssamråd 
 Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsut-
drag skickas senast den 31 mars till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, resp. 
bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen.  
 


April  
 
Maj Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och personal som 


arbetar med insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst  
   


Juni   
 
Juli   
 
Augusti  Delårsredovisning påbörjas  
 
September Delårsredovisning 1/1–31/8 beslutas  
 Förslag till insatser 2023 fastställs 
 
Oktober Delårsredovisning januari – augusti skickas senast 2/10 in till resp. kommun, Västra 


Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och För-
säkringskassan 


 Verksamhetsplan 2023 påbörjas 
   
November  Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2023 
   
December Årsbokslut och årsberättelse 2022 påbörjas 
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Underskrift:  ........................................................  


 


Datum:  2021 – 12 – 10       
Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Samordningsförbundet Väst, lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 
 


§ 54 – 69  


Beslutande Kenneth Carlsson   Färgelanda kommun   


närvarande på plats: Robert Yngve   VG-regionen 


 Anna Andersson   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 


Närvarande ersättare Henrik Sundström   Uddevalla kommun 


på plats: 
   


Närvarande ordinarie/ Anders Paulsson   Arbetsförmedlingen 


Ersättare via Teams: Annica Erlandsson   VG-regionen 


 Britt-Marie Andrén Karlsson Orust kommun 


 Ricard Söderberg   Lysekils kommun  


 Nils-Olof Bengtson   Sotenäs kommun  


 Pia Tysklind   Strömstads kommun  


  
    


Övriga deltagare: Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 


Tid och plats för justering: 2021-12-14, Protokollet kommer att justeras digitalt 


 
Sekreterare:  ......................................................................................  


 Maria Hassing Karlander 


 


Ordförande:  ......................................................................................  


 Kenneth Carlsson 


 


Justerare:  ......................................................................................  


 Robert Yngve 


 
 
 


Anslag/Bevis 


Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 


Protokollet finns också på www.sofvast.se 
 


Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  


Protokollet är anslaget under tiden: 2021-12-14 – 2022-01-04 


Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  


Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 


Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  



http://www.sofvast.se/
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§ 54 Mötes öppnande  


Ordförande Kenneth Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 55 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Robert Yngve, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 56 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick  


Styrelsen beslutar: 


att  fastställa dagordning enligt utskick  


§ 57 Styrelseprotokoll nr 3 – 2021-09-28 och styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07 


Inga synpunkter framkom.  


Förslag till beslut:   


att  lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och lägga båda mötesprotokollen till handlingarna. 


§ 58  Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2021 


Avvikelsen från budget är 1 047 101 kr. Avvikelsen från budget har ökat med 268 tkr från uppföljningen t o m 


augusti. Det beror först och främst på sjukskrivningar och VAB hos personalen och inställd Arenadag och att 


utvecklingen av lokal samverkan samt utbildning i BIP och Tjänstedesign är framflyttat till 2022. Prognosen 


för eget kapital vid årsskiftet är 1 803 348 kr. Enligt nationella rådets rekommendation bör förbundet vid 


årsskiftet ha 1 778 000 kr.   


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 59 Aktuell lägesrapport och statistik 


Inflödet är gott, 325 nya ansökningar t o m 1 december. Men trycket är hårt på personalen bl.a. pga. att 


deltagarna som kommer har mycket komplexa problem med stor ohälsa och står långt ifrån 


arbetsmarknaden och därmed behöver mycket stöd. Rehabvägledarna signalerar även att de har stora 


svårigheter med att få tag i deltagarnas handläggare hos myndigheterna och att frågeställningar blir 


”hängande” i väntan på återkoppling. Dessutom har det varit sjukskrivningar och en del VAB hos personalen. 
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Intresseanmälan är ute för två uppdrag som Rehabvägledare. Den ena pga. att vi föreslår utökning av 


Rehabvägledare from 2022, se under punkt 8 verksamhetsplan 2022.  I intresseanmälan har vi därför skrivit 


att ett av uppdragen ”är under förutsättning att erforderliga beslut fattas”. Det andra uppdraget är för att 


Rehabvägledaren i Strömstad och Tanum har fått nytt arbete i Tanums kommun.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen.  


§ 60 Information om att samtliga parter har godkänt Melleruds kommuns medlemskap från 2022-   


01-01 och den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 


Samtliga parter har utan diskussion godkänt och välkomnat Melleruds kommun som medlem i Sof Väst och 


samtidigt godkänt den nya förbundsordningen. Den 15 december väljer Melleruds kommun en 


styrelseledamot/ersättare till styrelsen i Sof Väst.  


Styrelsen framför sitt tack till personalen i Sof Väst för snabb hantering av ärendet samt stort tack till 


samtliga medlemparter för snabb beslutshantering.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna informationen och välkomna Melleruds kommun till förbundet from årsskiftet.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och välkomna Melleruds kommun till förbundet from 


årsskiftet. 


§ 61 Verksamhetsplan med budget 2022 och verksamhetsinriktning t o m 2024. 


Enligt lagen om finansiell samordning och förbundsordningen ska det sammanträde vid vilket 


budgeten fastställs vara offentligt. Pga. risk för smittspridning vid öppet möte, så hade kungjorts att 


de som så önskade kunde anmäla sig och ha möjlighet att delta digitalt. Ingen hade anmält sig. 


Insatserna 2022 kommer bestå av 7 Rehabvägledare vilka är basen i verksamheten och utredningsenhet 


som består av 2,8 tjänster, 1,8 arbetsterapeuter och en utredare. Som stöd till insatserna och utveckling av 


verksamheten finns en tjänst som verksamhetsutvecklare. 


Verksamhetsutveckling 2022 – 2024 bygger på beslut från tidigare i år om framtida verksamhetsinriktning.  


Där framgår bl a att Sof Väst tillsammans med angränsande Samordningsförbund ska undersöka 


möjligheterna att stärka förbundets verksamhet och ekonomi genom att ansöka om och delta i tillämpliga 


ESF projekt. Programförslag för kommande ESF-projekt är ännu inte beslutat hos regeringen och EU-


kommissionen. Utlysning bedöms ske i slutet av första halvåret 2022 och brukar ligga ute i par månader. 


Verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som har förts med angränsande 


Samordningsförbund. 


Verksamhetens mål har justerats och nya mål föreslås: 


35 % av deltagarna vid avslut ska ha kommit vidare på hel eller deltid till arbete med eller utan subversion 


eller till studier. Målet är justerat från 40% till 35%. 
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25 % av deltagarna ska vid avslut ha kommit till egen försörjning eller är utan offentlig försörjning. Målet är 


justerat från 30% till 25%. 


 


Inskrivningstiden för deltagare är justerade från att ha varit max 12 månader och 6 mån i genomsnitt till att 


nu bli max 18 månader och 9 månader i genomsnitt. Detta mot bakgrund av att deltagarna står längre ifrån 


arbetsmarknaden och behöver stöd under längre tid samt att alla deltagare numera får omedelbart stöd av 


Rehabvägledare. 


  


Nya mål kopplade till NNS indikatorarbete är att 75 % av deltagarna vid avslut ska uppleva att de har fått det 


stöd som är till nytta för dem.  


50 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  


Målsättningen för de strukturövergripande insatserna är sammanlagt 500 medarbetare.  


Nytt mål som föreslås är att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan 


har blivit bättre. 


Diskussioner förs om de förslagna målen och det framförs att ambitionsnivån och målsättningen inte bör 


ändras utan vara oförändrad när det gäller andel deltagare som avslutas till arbete/studier och för andelen 


deltagare i egen försörjning vid avslut.  Mötet anser också att mer dialog kring målarbetet bör ske och att det 


sker i samverkan med Beredningsgruppen enligt skrivning i verksamhetsplan.  


Förslag till beslut:    


att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 


med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 


egenförsörjning ska vara oförändrade.  


 


att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 


beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  


att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 


projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  


att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 


ESF projekt. 


att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 


ESF projekt krävs.  


Styrelsen beslutar 
att  fastställa verksamhetsplan med budget 2022 med verksamhetsinriktning t o m 2024 


med undantag av att målet gällande andel deltagare som avslutas till arbete/studier och till 


egenförsörjning ska vara oförändrade.  


 


att  förbundsledningen får i uppdrag att på ett genomgripande sätt tillsammans med 


beredningsgruppen utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  
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att  styrelsen ställer sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF 


projekt tillsammans med Samordningsförbund i Västra Götaland.  


att presidiet kan fatta sådana beslut som krävs för att föra fortsatt dialog om deltagande i 


ESF projekt. 


att vid behov sammankalla till ett extra styrelsemöte när formellt beslut om deltagande i 


ESF projekt krävs.  


 
§ 62 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, har 


bifogats handlingarna till mötet och redovisas av verksamhetsutvecklaren.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.  


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 63 Val av ordförande 2022, beslut 


Enligt tidigare överenskommelse byts ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande turordning 


och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli ordförande 2022 är VGR,s 


representant.  


Förslag till beslut:   
att  välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 


Styrelsen beslutar 
att anta föreliggande förslag och välja Robert Yngve VG-regionen till ordförande 2022. 


§ 64  Val av vice ordförande 2022, beslut 


Enligt tidigare överenskommelse byts vice ordförande varje år. Detta sker enligt en rullande 


turordning och skiftar mellan de åtta kommunerna, VGR, AF och FK. På tur att bli vice ordförande 


2022 är Uddevalla kommuns representant. 


Förslag till beslut:  
att  välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2022. 


Styrelsen beslutar 
att välja Henrik Sundström Uddevalla kommun till vice ordförande 2021.  


 


§ 65 Jämställdhetsarbete  


Dialog utifrån föreläsningen på Förbundets dag den 28 sept om jämställdhet. Det framförs att förbundet  


jobbar bra idag men att ytterligare insatser bör kunna driva arbetet framåt. Alla steg som går att ta är viktiga.  


Förslag är att formulera mål för jämställdhetsarbetet och att styrelsen i högre grad kan efterfråga hur  


arbetet fortlöper.  
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§ 66 Information och reflektioner 


✓ Besök till kommunerna 


Förbundschef och ordförande eller vice ordförande har under hösten besökt kommunfullmäktige eller 


kommunstyrelserna i samtliga av förbundets kommuner. Det har varit uppskattat med det förändrade 


upplägget som inneburit mindre statistik och mer konkreta inslag och beskrivningar av faktiska ”case”. 


Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med berörd Rehabvägledare besökt två folkhälsoråd för 


information och dialog om arbetet i kommunerna och om tänkbara gemensamma utvecklingsområden. Fler 


besök i folkhälsoråden planeras under 2022. 


✓ Ansvarsfrihet för 2020 


Styrelsen 2020 har beviljats ansvarsfrihet av samtliga medlemmar.  


✓ NNS information från medlemsmötet den 2 december 


Ordförande rapporterar från NNS medlemsmöte. Det blir ingen höjning av serviceavgiften från 2 till 3 


promille. NNS styrelse fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation med uppdrag att 


göra en översyn över nuvarande arbetsordning och organisation till årsmötet 2022. I uppdraget ska ingå 


ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys för olika alternativ.  


✓ Utbildningar: Tjänstedesign och BIP 


2 dagars utbildning i tjänstedesign kommer att genomföras 18 och 19 januari. Samtlig personal som arbetar 


med uppdrag för Sof Väst kommer att delta. Inbjudan har även gått till parterna. 


Första ”Kick-off” för att arbeta enligt den danska BIP metoden, som har visat på vilka indikatorer som skapar 


progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex 


problematik, blir den 10 mars. Den inbjudan riktar sig till politiker och anställda i kommunerna Orust, Lysekil 


och Munkedal vilka har anmält intresse av att delta och till samtlig personal som arbetar i insatser 


finansierade av Sof Väst. 


✓ Finsamkonferensen i Halmstad/Tylösand 5 – 6 april 


Enligt beslut i styrelsen den 28 maj, ska så många som önskar från styrelsen, beredningsgruppen och 


personalen ha möjlighet att delta. Vi inväntar inbjudan med anmälning. Intresse för deltagande har anmälts 


från 9 styrelseledamöter, samt 2 som åker på något annat förbunds räkning, 10 representanter från 


beredningsgruppen och samtlig personal.  


Förslag till beslut:   


att  notera informationen  


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen  


§ 67 Mötestider 2022 


Mötestider 2022 hade bifogats med handlingarna till mötet och nästa styrelsemöte är: 


22 mars 9.00 – 14.30  9.00 – 12.00  Styrelsemöte  


    13.00 – 14.30  Medlemsdialog  
 


Förslag till beslut:   


att  notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 


medlemsdialog på em. Beslutar enligt lagt förslag 
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Styrelsen beslutar: 


att notera att nästa möte är 22 mars 9 – 14:30 med styrelsemöte på fm och 


medlemsdialog på em. 


§ 68 Nya frågor 


Inga nya frågor var anmälda.   


§ 69 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte. Ordförande och vice ordförande tackade för förtroendet 2021.  


Ordförande tackade för gott samarbete under året och önskade alla ledamöter och all personal God jul. 







